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Ex-kaizeris vis dar 
tikisi grįžt Vokieti

jon kaip valdovas
Monarchistų-fašistų- komunistų 
bendravimas duoda jam vil
ties dar atsisėsti sostan

BERLYNAS, birž. 30. — Vie- 
• nas artimas buvusio kaizerio 

bičiulis sako, kad nors Vokie
čiu valdžios pasiūlymas pratę
sti respublikos gynimo įstaty
mų buvęs reichstage atmestas, 
ir buvęs kaizeris Vilhelmas da
bar turėsiąs teisės grįžti iš sa
vo trėmimo Vokietijon, tačiau 
jis savo ta teise nesinaudosiąs. 
Esą tiesa, kad jis skaudžiai at- 
jaučiąs savo trėmimų, tačiau 
grįžti į Vokietijų jis nenorįs 
kitaip, kaip tik valdovu.

Tas ex-kaizerio bičiulis sako, 
kad jis pats ir visi kiti kaize- 
rininkai turį vilties, jogei res
publika dar nusivysianti vir-1
vę ir pasikarsianti, o Vokieti
ja tapsianti vėd monarchija su 
kaizeriu soste- Jau tas, girdi, 
taktas, kad reichstage prakri- 
tęs sumanymas pailginti res
publikos gynimo įstatymą, pa
rodus, jogei revoliucinis pami
šimas atsakinguose vokiečiuo
se imąs nykti.

Kaip jau buvo minėta tele
gramoj iš Berlyno, įdėtoj “Nau
jienų” šeštadienio numery, prieš 
respublikos gynimo 'įstatymo 
pailginimų reichstage balsavo 
išvien kaizerininkai, fašistai ir 
komunistai. Nors jje buvo ma
žumoj, sudarę'bendrai viso 166 
balsus prieš respublikos Sali
ninkų 263, tačiau įstatymo pa
ilginimo projektui priimti rei
kėjo gauti du trečdaliu balsų.

Švedijos karalius 
atvyko i Rygą

Kelionėje iš Estijos buvo ser- 
gimąs labiau ne kitąsyk Ru
sijos caras

RYGA, birž. 30. — Sergimas 
stropiau, nekaip buvęs Rusijos 
caras, vakar iš Talino, Estijos, 
atvyko į Rygą Švedijos kara
lius Gustavas. Geležinkelio sto
ty Rygoj jį pasitiko apie šim
tas tūkstančių žmonių, triukš
mingai sveikindami aukštą sve
čią.

Latvių respublikos preziden
to Žemgalio ir kitų aukštų val
dininkų lydymas, Švedų kara
lius dienų aplankė Latvijos uni
versitetų, o vakare Valstybes 
Operą. Pirma vizito dieną pa
sibaigė oficialiu pokyliu. Vi
sose funkcijose dalyvavo ir so
vietų Rusijos ministeris Latvi
jai, Lorencas.

Du darbininkai prigė
rė nukritę nuo tilto
ST. IX)UJS, Mo., birž. 30. 

— Nuo naujai statomo Chain 
of Rocks tilto nukritę į Missi- 
ssippi upę prigėrė du darbinin
kai, Joe Kelly ir Roy Cope- 
land.

M)RAS.
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesį uotą-; gali būt 
lietaus ir perkūnijų; vėsiau; organizuotų angliakasių iš Clin- 
stiprokas mainųsis vėjas. tono, Ind., vakar puolė vietos

Vakar temperatūros buvo vi-1 Bono kasyklų neunijinius dar-
dutiniškai 82° F.

šiandie saulė teka 5:18, lei
džiasi 8:29. Menuo teka 1:20 
ryto. ,
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Paveikslėly matote Jungtinių Valstybių Ambasadorių Anglijai, Ch. l)awesą, besisveikinanti su Augli.jos darbiečių premje
ru Ramsay MacDonaldu, pastarojo tėviškėj Škotijoj. Dosinėj yra p-lė Ishbel MacDonald, premjero duktė ir kartu šeimininkė.

Amerika atsisakė 
pratęsti Franci jos 

skolos mokėjimą
Už karo sandėlius francužai tu

rės rugpiučio 1 sumokėti J. 
Valstybėms $100,060,000

PARYŽIUS, birž. 30.-—Fran- 
cijos ambasadorius Jungtinėms 
Valstybėms, Liaudei, pranešė 
savo vyriausybei, kad Washing- 
tono vyriausybė atsisakė pra
tęsti 400 miliono dolerių sko
los už karo sandėlius terminą, 
susieinantį šių metų higpi ličio j 
1 dienų.

Francijos parlamentas, mat, 
praeitų penktadienį nutarė, kad 
prieš imsiant svarstyti Beren-į
gero-Meliono padarytos karo 
skolų mokėjimo sutarties rati
fikavimą, Francijos vyriausy
bė pralšytų Ameriką, idant ji
pratęstų laikų sumokėjimui tų 
400 milionų dolerių skolos už 
karo sandelius, pareinančios 

' mokėti ateinančio rugpiučio l 
1 dienų.

Ispanų lakūnai per 
i Atlanta surasti

MADRIDAS, Ispanija, birž. 
30. — Ispanijos lakūnai per j 
Atlanto vandenyną, kurie ke- • 
lionėj iš Ispanijos į Azorų sa-; 
las prieš daugiau kaip savaitę j 
laiko prapuolė ir apie kuriuos 

: buvo manoma, kad jie žuvo 
i vandenyne, vakar buvo surasti 
gyvi ir sveiki

Surado juos plūduriuojan
čius vandenyne Anglijos aero
planų gabenamasis laivas “Ea- 
gle”, kuris lakūnus ir sudužu
sį jų aeroplanų išgriebė iš van

dens ir* gabena į Gibraltarą. 
I Jie buvo surasti Atlanto van
denyne apie 100 mylių nuo San- 

į ta Maria, vienos Azorų archi- 
i pelago salų.

Išgelbėtieji yra: maj. Bamon 
Franco, vadas; maj. Eduardo 
Gallarza, pilotas; kap. Julio de 
Akla, navigatorius, ir serž. Pe- 

i dro Madariaga, mechanikas.

Sumušė 17 neorgani
zuotų kasyklų dar

bininkų
; DANA, Ind., birž. 30. — Apie 
septyni šimtai vyrų, tariamai

bininkus ir kai kuriuos jų stip
riai apmušė. Septyniolika ap
muštų turėjo šauktis gydyto
jų pagalbos.

Mussolini įkalino du 
fašizmo priešininku
KOMA, birž. 30. — Diktato

riaus Mussolinio nepaprastas 
kariuomenės tribunolas nulei- 

j se socialistą Mazzotti tre
jiems metams kalėjimo, o bu
vusį Bavennos respublikininkų 
federacijos sekretorių Arnalęio 
Guerrini — ketveriems metams 
kalėjimo. Abudu buvo kaltina
mi dėl siuntinėjimo į užsienius 
laiškų, kuriuose nepalankiai at
siliepdavo apie fašistų režimų.

Tautinių kilmių imi
grantų kvotos šian

die įeina galion
\VAS1 hINGTONAS, birž. 30. 

— Einant prezidento llooverio 
proklamacija, vadinama imi
gracijos akto “tautinių kilmių” 
kvotų provizija įeina galion. ry
toj [šiandie], liepos 1 dieną.

“Tautinių kilmių” įstatymu, 
Lietuvos imigrantų kvota tru
pučiukų padidėja: iki šiol me
tinė imigrantų iš Lietuvos kvo
ta buvo 344, dabar bus įsilei
džiama 486.

5 asmens žuvo vokie
čių aeroplanui 

sprogus ore
LINDAU, Vokietija, birž. 

30. — Sprogęs ore, vakar į 
Konstancos ežerų nukrito nau
jas Bodensee Aero-Lloyds lini
jos aeroplanas D-1620. Penki 
pasažieriai žuvo, o du pavojin
gai sužaloti. Katastrofa įvyko, 
kai aeroplanas bandė nusilei
sti ežeran. Keletą pėdų nuo van
dens paviršio staiga įvyko spro
gimas. Aeroplanas apsivertė ir 
paskendo. Tarp žuvusių buvo 
dvi moterys.

Iš Darbo Lauko
Utah sidabro-švino kasyklos 

nuskelta algas

SlAiI/r LAKE CITY, Utah, 
birž. 30. —- valstijos sidabro 
ir švino kasyklų savininkai da
vė žinot, kad algos kasyklų dar
bininkams nusikeliamos. Nuo šio 
pirm ad i elnio, liepos 1 dienos, 
darb i n inkams bus mokama 25 
centais mažiau dienoje.

AKVAB, Britų Indija, birž. 
30. — Liūtys ir audros, našla
vusios kelis kaimus, padarė 
nuostolių gyventojams virš $1,- 
000,000, užliejo 10,000 akrų že
mės ir apie 10,000 ar 15,000 
gyventojų neteko viso turto.

MacDonald - Hoove
rio konferencija 
įvyks rugpiučio mėn.
Britų datbiečių premjeras at

vyks į Washingtoną, lydimas 
Kanados premjero Kingo

LONDONAS, birž. 30. — 
Sunday Express sako, kad dar- 
biečių premjeras Bamsay Mac 
Donald galutinai nutaręs šią 
vasarą laikyti su prezidentu 
Hooveriu konferencijų juros 
n usiigi nkla v imo reitka 1 u.

Konferencija įvyksianti vei
kiausia rugpiučio mėnesį.

Kartu su MacDonaldu į Wa- 
shingtonų atvyksiąs ir Kana
dos premjeras MacKenzie King.

Meksikos sukilėlių 
valdininką paleido 

po kaucija
NEW YOBKAS, birž. 30. — 

Antonio Gomez Maquero, bu
vęs Meksikos sukilėlių iždinin
ko Salvadoro Ateca sekretorius, 
kuris per penkiasdešimt šešias 
dienas buvo čia laikomas kalė
jime, vakar tapo paleistas po 
$5,000 kaucijos.

Pats Salvador Ateca tebelai
komas kalėjime be kaucijos.

Maquero ir Ateca buvo Jung
tinių Valstybių vyriausybės su
imti Ne\v Yorke, kai jie, gene
rolų sukilimui Meksikoj susmu
kus, pabėgo ils len ir, atvykę 
į New Yovkų, buvo besirengią 
laivu išsikraustyti į Ispaniją. 
Pas juos rado $770,000, taria
mai per sukilimų konfiskuotų 
iš Meksikos bankų. Meksikos 
valdžia prašė, kad pabėgėliai 
butų jai išduoti, tačiau Jung
tinės Valstybės atsisakė.

Feierverkų sprogimo 
4 asmens užmušti
ST. LOUIS, Mo., birž. 30. — 

Vienoj vietos krautuvėj vakar 
įvyko feierverkų sandėlio spro
gimas, kurio keturi asmens bu
vo užmušti, o keliolika kitų 
skaudžiai apdeginti.

Užmušti buvo vienas dvyli
kos metų vaikas, viena jauna 
moteriškė ir dvi mergaitės, 16 
ir 14 metų amžiaus. Sprogimo 
metu krautuvėj buvo apie 70 
žmonių, daugiausiai moterų ir 
vaikų.

Motorciklistas užsimušė
SPRINGFIHLD, III., birž. 30- 

— Lėkdamas motorciklu ir įlė- 
'kęs į traukinį, užsimušė Brooks 
Boone, 30 metų amžiau^

Oro pašto aeroplanas ir 
siutimai sudegė

TULSA, Okla., birž. 30. — 
Apie dvidešimt mylių į žiemius 
nuo čia vakar nukrito National 
Air Trainsport oro pašto aero
planas, skridęs iš Ponca City 
j Tulsa. Užsigavęs į žemę aero
planas užsidegė. Pilotas Earl 
Rockvvood buvo lengvai suža
lotas, bet visi pašto siuntiniai 
žuvo liepsnoj.

Svetimšaliai, atvykę 
prieš 1921 metus, ga

li legalizuotis
Imigracijos vyriausybė skel

bia, kad svetimšaliai, gyvenan
tieji Jungtinėse Valstybėse nuo 
1921 metų birželio 3 dienos, 
kurie nori legalizuoti savo bu
vimų krašte, nors neketindami 
tapti šio krašto piliečiais, gali 
lai padaryti dabar, pradedant 
nuo šio liepos mėnesio 1 die
nos.

Del to reikia imigracijos vy
riausybei paduoti tam tikra aj>- 
likacija. Aplikacijoj turi būt 
parodyti šie keturi faktai: kad 
aplikantas atvykęs į Jungtines 
Valstybes prieš 1921 metų bir
želio 3 dieną; kad nuo atvy
kimo visų laiką gyveno Jung
tinėse Valstybėse; kad jis do
ras žmogus; kad jis nepapildęs 
nū kokio tokio nusikaltimo, dėl 
kurio gali būt deportuotas.

Lenkų teismas atsi
sakė spręsti Če- 

chovico bylą
VARŠUVA, birž. 30. — Ke

turias dienas klausęs buvusio 
Lenkijos finansų ministerio Če- 
chovičo bylų, Aukščiausias tei
smas atsisakė kaltinamąjį pa
smerkti ar išteisinti.

Teisinas pareiškė, kad dėl 
stokos precedento, sprendimas 
esąs negalimas.

Buvęs finansų ministeris če- 
chovič buvo seimo narių pašauk
tas teisman, kaltinamas dėl iš
leidimo 50 milionų dolerių dau
giau, nekaip buvo biudžete nu
statyta.

Į šitokį tos bylos išsprendi
mą žiūrima kaip į seimo lai
mėjimą kovoje su Pilsudskio

CANONSBURG, Pa., birž. 
30. — Del to, kad jam buvo 
įsakyta nelįsti prie jaunos naš-| 
les, Mrs. Edith Johnson, 17 me-1 
tų amžiaus, ir jos. nevarginti, 
John Farr, 42 metų amžiaus 
vynas, nušovė jų, paskui pats 
nusižudė.

Lietuvos Naujienos
Kratos Klaipėdos kraš

te; rado ginklų *
Klaipėdos krašte buvo pada

ryta daug kratų ir rasta be lei
dimų ir su pasenusiais leidimais 
laikomi 25 įvairus ginklai ir 
daug šaunamosios medžiagos.

11 žmonių žuvo per 
audrą Texase

VICTORIA, Tex„ birž. 30. — 
Texaso pajūriu vakar siautė 
smarki tropinė audra, per ku
rią, kaip praneša, vienuolika 
žmonių žuvo.

Netoli nuo Whartono audra 
nunešė vienus negrų gyvena
mus namus, ir viena moteriš
kė ir trys vaikai buvo už
mušti.

Audra padare dideles mate
rialinės žalos. Susisiekimas su
trukdytas.

22 pasažieriai sužaloti 
busui apvirtus

P1TTSBURGH, Pa., birž. 30.
— Vakar netoli nuo Youngs- 
town, Ohio, paslydęs vieškely 
apvirto pasažierinis Dusas, ėjęs 
iš Pittsburgho į Detroitą. Dvi
dešimt du keleiviai buvo suža
loti.

Nelaimė atsitiko busui ban
dant išsilenkti su kitu automo- 
biliu. •

Valstijos banku super- 
vizorius suimtas už 

kyšių ėmimų ..... . ■■ ■»
OLYMPIA, Wash., birž. 30.

— Vakar čia buvo areštuotas
II. C. Johnson, Washingtono 
valstijos bankų supervizorius, 
kaltinamas dėl kyšių ėmimo iš 
bankininkų. Sako, kad Johnson 
priėmęs iš dviejų South Taco- 
mos bankininkų $12,000 ir $1,- 
260 kyšių, kad jis neduotų čar- 
terių kitiems dviems naujiems 
valstijos bankams. Abudu ky
šius davę bankininkai taip pat 
areštuoti. '

Katastrofingos audros 
ir liūtys Bulgarijoje
SOFIJA, Bulgarija, birž. 30. 

— Per pastaras tris dienas Bul
garijoje siautė smarkios aud
ros ir liūtys, pagimdžiusios tva
nus. Dragomietove, netoli nuo 
Svistovo, palei Dunojaus upę, 
devyni žmonės prigėrė. Beveik 
visame krašte padaryta milži
niškų nuostolių.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti j 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.
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Naujas Liet. Socialde
mokratų laikraštis

KALINAS.—Teko patirti, kad 
šį mėnesį vėl pradėsiąs eiti sa
vaitinis laikraštis “Darbo Bal
sas.” Prašymas apskr. viršinin
kui jau paduotas. “Darbo Bal
sas” įsteigtas Vilniuje 1917 m. 
ir ėjo vokiečių okupacijos me
tu. Redagavo* inž. Step. Krflrys, 
o artimiausiais bendradarbiais 
buvo žymiausi visuomenės dar
bininkų jėgos. Dabar laikraš
čio atsakomuoju redaktorium 
busiąs L Augustinavičius.

Apie granatų sprogimą 
Utenoje

KAUNAS. — “Idiše Štime” 
praneša, kad birželio 7 dieną, 
11 vai. vakaro, Utenoj j valdi
ninko Krauto butą buvo mestos 
granatos. Sprogdamos hriirti- 
nai sužeidė Krautą. Mieste ki
lęs didelis neramumas, suimti 
keli įtariami asmenys. Esą spė
jama, kad “plečkaitininkų” dar
bas.

Dar apie granatą Utenoj
UTENA. Birželio 7 d. VŽV2 

vai. nakties vietos kriminalūs 
policijos valdininko butan per 
h.ngų nežinomi teroristai metė 
rankinę granata. Įvyko sprogi
mas, per kurį atpo smarkiai su
žeistas gretimame kambary gu
lėjęs kriminalūs policijos valdi 
ninkąs Kraupis ir sutrenkti jo 
šeimos nariai. Kambarys, kur 
granata sprogo, taip pat labai 
suardytas net grindys į rū
sį įlaužtos, o tam kambary sto
vėjusi siuvamoji mašina į smul
kius gabalėlius sudaužyta. Są
ryšy su šiuo įvykiu areštuota, 
kaipo įtariama Šilinių vienkie
my gyvenanti p-lė Slavinskaitė. 
Sužeistas valdininkas patalpin
tas ligoninėn.

Esportavo 979 statinai
tes sviesto

KAUNAS. Pereitą savaitę 
Pieno Centras eksportavo 979 
statinaites sviesto. Pieninėms 
už 1 rūšies sviesto kilogramą 
sumokėjo 7 litus, už Ha ruš. 6 
litus 80 et. už II<b ruš. 6 lit. 70 
et. ir už III ruš. 6 lit. 25 et.

Policijos vadas nusilaužė koją
Birželio 3 dieną, Vilkaviškio 

policijos vadas Bytautas nusi
laužė kojų. Vado pareigas lai
kinai eis IV policijos nuovados 
viršininkas Kacėnas.
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Vargo ir Ašarų Salos
Taip dabar vadinama Solovec

ko salos, niūksančios Baltoje 
Juroje, Rusijos tolimoje šiaurė
je. Ten Sovietų vyriausybė 
siunčia kalėti politinius nusikal
tėlius, pikčiausius kriminalistus 
ir apskritai visus tuos, kuriems! 
mirties bausmė neskiriama, bet, 
kurie norima smarkiai nubausti.

Solovecko salose žiema tęsia
si apie 9 mėnesius, žeme ap
augusi miškais ir pelkėta. Bet ir 
tokioje nederlingoje ir šaltoje 
vietoje jau XV-me amžiuje ap
sigyveno rusų vienuoliai, kurie 
ilgainiui pastatė ten didžiuli vie
nuolyną, nelyginant miestą ir 
tvirtovę. Vienuoliai Solovecke 
pristatė daug gražių muro tro
besių, puikių cerkvių ir įvairių! 
dirbtuvių bei fabrikų. Vienuoly-j 
nas buvo turtingas, nes į jį I 
plaukė iš visos Rusijos didelės 
minios maldininkų, kurie nema
ža sudėdavo aukų. Vienuolynas! 
turėjo savo padirbtus didžiulius1 
jurų garlaivius, kurių kapilo-l 
nais irgi būdavo vienuoliai.

Bolševikai, paėmę Rusiją val
dyti, uždarė, kaip žinome, visus

užtekti 3 dienoms, nes tiek lai
ko turėjo tęstis musų kelionė iš 
Petrapilio į Kernį, kuris yra ar
timiausia geležinkelio stotis nuo 
Solovecko. Buvo jau naktis, ir 
lijo. Atvaryti į geležinkelio sto
tį turėjome dar kilometrą žy
giuoti, kol pasiekėme savo va
gonus, kurių langai buvo apkal
ti tankiomis krotomis. Vago
nai padalyti į skyrius. Kiekvie
nai! prigurudo po 15 kalinių. 
Ankšta, nešvaru, trošku ir di
džiausia smarvė. Traukiniui su
judėjus važiuoti dar vienas ne
pažįstamas įsirioglino mano sky
riui!, kuris, kaip paskui paty
riau, vadinasi Kaluginas, tarna
vo čekoje (bolševikų politinėje 
policijoje) už kokį ten prasižen
gimą buvo siunčiamas į Solovec
ką ir turėjo pareigą, šnipinėti 
važiuojančius kalinius. Svaigi
nosi save kokainu. Priešais ma
ne viršuje gulėjo džiovininkas, 
nuolat kosėjo ir kraujais spiau- 
dė. Greta su juom sėdėjo vie
nas inžinierius amerikietis. Bu
vau labai nuvargęs ir greitai 
užmigau. Anksti rytą trauki- (Atlantic and Pacific Photo]

pikčiausi žmonės. Vienas jų, 
matyli, sargybos komendantas, 
atsikreipęs į mus, taip prabilo:

—Jus čia atsiuntė už sunkius 
nusikaltimus, kad pasitaisytu- 
mėt. Atsiminkite, kad šioje ka
linių stovykloje yra karo stovis. 
Turite būti griežtai paklusnus. 
Mažiausias iš jūsų pusės pasi
priešinimas bus smarkiausiai 
baudžiamas, dargi mirtimi. Tie
sioginiu jūsų viršininku bus 
draugas Michelsonas. Po kurio 
laiko iš Kemi busite išsiųsti į 
Solovecką”.

Po to kažkoks sulysęs asmuo 
su akiniais ir< kreivomis kojo
mis apžvalgė mus iš priešakio. 
“Draugas” Michelsonas pagarsė
jo savo darbais Kryme, pasi
traukus iš ten Vrangelio kariuo
menei, kur jis savo rankomis 
iš kulkosvaidžio sužeidė 3,000 
žmonių: vyrų, moterų ir vaikų. 
Pati čeką jojo bijo ir todėl iš
siuntė į Solovecką.

Kai jau buvome patikrinti, su
varė mus į barakus. Aš patekau 
į baraką Nr. 5. Tas barakas bu
vo nelyginant didžiulė daržinė, 
sukalta iš lentų, turinti 45 met
rus ilgio ir apie 20 pločio. Vi
dus buvo išteptas kalkėmis. Pa-

slėniais stovėjo medinės lovos, o 
abiejuose galuose dvi krosui. 
Vos tik suspėjom mesti savo 
bagažus ant lovų, tuojaus pasi
rodė Michelsonas, kelių čekistų 
lydimas. Atidarę bagažus viską 
išknisinejo; mus taip pat iškra
tė, liepė prieš tai visai nusi
vilkti, o buvo jau taip šalta, kad 
dantimis brazdinom.

Kaluginas prisiartino prie 
Michelsono ir kažką jam pa
šnibždėjo, rodydamas į kelius, 
naujai atvykusius kalinius. Ta
da Michelsonas paklausė nuro
dytų kalinių.

—Kas iš jūsų mete indą su 
karštu vandeniu ant Kalugino. 
Jus įtaria keturius. Jei neprisi- 
pažinsite, visus keturius tuojau 
liepsiu sušaudyti.

(Bus daugiau)

REAL ESTATE
2608 W. 47th St.

4405 S. Fairfield Avė.
(Buvęs- F. Stasiulio ofisas)

vienuolynus. Solovecko vienuo
lyną pavertė kalėjimu, į kurį 
dabar gabena tūkstančius kali
nių. Kaip ten su jais elgiama
si, kokių vargų ir nelaimių jie 
patiria, sužinome iš tų kalinių, 
kuriems arba pavyko pabėgti, 
arba kurie buvo paleisti, griež
tai pareikalavus svetimoms val
stybėms. Buvusieji Solovecko 
kaliniai pasakoja tokių dalykų, 
kad, klausant jų, žmogų krato 
šiurpulys ir apima didžiausias 
siaubas. Jei yra kur žemėje 
vieta, panaši į pragarą, tai ne
bent Solovecko kalėjimas.

Štai pasiklausykime, ką. mums 
pasakoja vienas suomis, inžinie
rius, kurį visai nekaltą Sovietų 
valdžia kankino per 19 mėnesių | 
Petrapilio kalėjime, o paskui 4 
mėnesius Solovecke. Ką tas suo
mis iškentėjo Petrapilyje, toj 
nekalbėsime, nes per daug už
imtų vietos, o pradėsime nuo 
jo kelionės į Solovecką.

“1925 m. rugpjūčio mėn. 26 
dieną kalėjimo sargas iššaukė 
mane ir liepė greitai imtis su 
savim daiktus. Atvestas pas; 
kalėjimo viršininką, išgirdau iš; 
jo pasmerkimą trejus metus ka
lėti Solovecke. Išvestas kieman, i 
atsidūriau tarpe 42 kitų kalinių, 
kurie kaip ir aš, turėjo būti 
nugabenti į Solovecką. Kalinių 
tarpe buvo nemaža moterų iš; 
šviesuomenės, keturi popai, ke-' 
lėtas sodiečių, keletas buvusių, 
karininkų, vienas senelis ir pen
kiolika studentų. Kiekvienas 
kalinių gavome po 1 kilo juo
dos duonos ir po 3 džiovintas

nys sustojo prie mažutės sto
ties, ir mane pažadino didelis 
triukšmas. Paaiškėjo, kad tas 
džiovininkas pasimirė, o drauge 
su juo buvęs amerikietis gavo 
nervų ligą (mėšlungį), rėkė ne 
savo balsu. Vienas žandarų šo
vė jam iš revolverio' ir sužeidė 
petį. Sužeistasis prabuvo taip 
apie 10 valandų, nes tik vakare 
Sorokų stotyje, felčerius apžiu
rėjo jo žaizdą ir aptvarstė.

Trečią kelionės dieną vienoje 
stotyje pirmą kartą gavome 
karšto vandens, kurio atnešė ka
reiviai ir pripylė musų arbatin- 
džius. Kaluginui einant praus
tis vagono galan, kažkoks svie
dė jam indą su karštu vande
nim ir drūtai apsvilino kaklą ir 
ausis. Kaluginas pašaukė sar
gybos viršinirfką, bet kaltininko 
negalėjo surasti: visi viršuje 
atrodė ramiai bemiegą. Antrą 
kart einant Kaluginui pro tą 
patį skyrių, vėl kažkas apsvili
no karštu vandeniu jo kaktą. 
Dar kažkas suriko: “Saugokitės 
šnipo!” Kaluginas atsidūręs mu
sų skyriuje ir piktas iš apmau
do sumurmėjo:

—Palaukite, kol atvyksime į 
Keinį. Tenai surasime kaltinin
ką. 1925 metais rugppiučio mėn. 
28 d. apie 6 vai. vakarą atvyko
me į Kernio kalinių evakuacijos 
centrą. Visi išsėdome iš vago
nų ii- buvom atvesti prie gana 
didelio ploto, aptverto dygliomis 
vielomis. Pastatyti iš meždio 
geltonai nudažyti vartai turėjo 
parašą: “Solovecko ypatingų ka
linių evakuacijos centras”. Var-

Chicago. — Aimęe Semple McPherson, paskilbusi Los 
Angeles evangeliste, kuri žada detroitiečius “ant teisingo kelio” 
atvesti. Aimee prieš porą metų su savo radio operatorium buvo 
įsivėlusi į ne labai gražų skandalą. Bet... “nežiūrėkite, ką ji da
ro, o klausykite, ką ji sako”.

tų viršus papuoštas Sovietų 
valstybės ženklais: kūjeliu ir 
piautuvu. Perėję pro vartus 
atsidūrėme plačiame kieme, ku
rio abiem šonais buvo pastatyti 
iš lentų šeši ilgi barakai. Lijo

kepurių. Mums pasidarė nejau
ku ir baugu. Tartum koks nu
siminimo akmuo prislėgė musų 
širdis, čionai čeką turėjo ne
ribotą valdžią, o čekistais buvo

Naujas Gyvumas
Atsikratykit to jaiitimoHi 
niiHikainaviiHiii. Nugalėk 
nerviškumą ar neturėjimą 
apetito hii Hovera’H Fworka 
la.vatyviu tonikų, kurta pa- 
Rell»ėn Joniu geriau valgyti, 
geriau miegoti, geriau Jau
stis. Gaukit bonką nuo sa
vo aptickinlnko šiandie.

Severas
ESORKa

žuvis. To maisto turėjo mums;--------------------------

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalą
“Laisvas Žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar-1 
bininkų ir valstiečių kovą už švie- I 
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 1 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn j 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
Įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas- per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

>

lietus. Aplinkui buvo matyti 
plikos uolos ir tik kur nekur 
skurdi žolelė. Kažkoks liūdnu
mas pagavo musų širdis, bet dar 
liūdniau pasidarė pamačius prie
šai save būrį čekistų, apsivilku
sių juodos odos kurtkomis ir 
su raudonomis juostomis ant

Pilna
Lubrikacija

GREITUMAS
Beabejo, norite turėti savo automo
bili nuvalytą ir lubrikuotą kas 500 
mylių, bet taip tankiai valyti “ne
turite laiko”.

Musų giant Alemite gun, — va
romas suspaustu oru, — padeda 
mums lubrikuoti jūsų karą dusyk 
greičiau negu pirma. Tai yra di
delis laiko sutaupimas, ko jus ir 
norėjote, — ir padaro pilną darbą 
taipjau.

KNYGOS
NUMAŽINTOMIS KAINOMIS

Žemiau telpa sąrašas geriausių istorijos 
knygų, kurias perskaitęs žmogus gali įgyti 
pusėtiną supratimą apie pasaulio istoriją, 
įvairių šalių gyvenimą ir kitus svar

bius dalykus.
No. 5. ISTORIJA ABELNA. Kaina $1.75

Kokiai žmonių giminei priklauso- lietuviai, rusai, anglai, vokiečiai, 
indusai, turkai, žydai ir kiti? Kas ir kada pabudavojo garsiąją 
Kynų Sieną? Kokiam tikslui buvo budavojamas Babilionijos 
Bokštas? Kur ir kada gyveno Karthagenai ir kaip jie pasižy
mėjo ? Kaip atsirado žydai — Izraelio Tauta ? Kas atsitiko su 
daugeliu valstybių, kurių dabar nebėra? Visi tie ir daugelis 
kitų klausimų yra vaizdžiai aprašyta šioj knygoje.

No. 7 AIRIJA. Kaina 25c.
Kas yra Airija ir kokia jos padėtis? Kaip didelė yra airių tau
ta? Kaip Airija buvo pražudžiusi nepriklausomybę? Kodėl airiai 
užmiršo savo kalbą? Apart to, čia randasi dar daugybė kitų 
žingeidžių žinių apie tą garsią šąli ir musų vietinių kaimynų — 
airišių praeiti.

No. 8 DVI KELIONI I TOLIMUS ŠIAURIUS. Kaina 40c.
Delko šiaurėje yra dideli šalčiai? Kaip atsiranda ledų kalnai

Užsukite ir leiskite musų vikriems atendantams parodyti jų \ 
greitumą. PADARŲ 500 MYLIŲ VĖL UŽVAŽIUOKITE )

MALONUS PATARNAVIMAS

J. F. SHAMET
3935 Archer Avė.

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos I 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

jūrėse? Kokie paukščiai, gyvuliai, žvėrys ir žuvys gyvena šiau
rėje ? Kiek tenai žemes, kiek vandenų ? Tai yra žingeidus 
klausimai i kuriuos šioj knygoje rasi atsakymą žodžiu ir paveiks
lais. Apart to čia yra prietikiai dviejų garsių tyrinėtojų, kurių 
skaitymas nė miegaliui neleis užmigti.

No. 15 LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJOJ AZIJOJ. Kaina $1.25 
šios knygos autorius, Dr. Jonas šliupas studijuodamas išnykusias 
tautas ir gentes, gyvenusias Mažojoj Azijoj, randa lietuvių pėdsa- 
kius ir daro aiškias išvadas, jog ten buvo musų prabočių tėvynė.

No. 49 KULTŪRA IR SPAUDA. Kaina 60c.
Kas yra spauda, kada ir kaip ji atsirado? Kaip keitėsi žmonių 
pažvalga i spaudą? Kaip vistėsi laikraštininkystė? Kokią rolę 
lošė spauda {vairiose šalyse? Kiek spauda prisidėjo kultūrai 
pakelti? Ir daug kitų žinių telpa šioj knygoje.

No. 104 VILNIAUS ALBUMAS. Kaina $4.00
Čia telpa Vilniaus istorija, 194 paveikslai, 6 spalvuotų piešinių re
produkcijos, pieštas žemlapis su namais, gatvėmis, kiemais ir 
tarpgatviais, dabartinis miestas ir pieštas miesto žemlapis 18-to 
-ą.iąa cun>Į ‘e^Aujį soujbas sąppjp bjA p?j, •aĮoainųud ojj9ui)iuj§ 
sis ir musų vaikai, nors nemokėdami skaityti.

VISOS ŠIOS KNYGOS SYKIU SUDARO PUSĖTINAI TUR
TINGĄ ISTORIJOS KNYGYNĖLĮ. PERKANT VISAS ANT SYK 
PARSIDUODA UŽ ......................................................................... $6.25

Siųskit užsakymus tuojaus.
Naujienų Knygyno Katalogas jau gatavas.

Siunčiame dykai ant pareikalavimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III,

Gražuoliu
Kontestas

įvyks

NAUJIENŲ PIKNIKE
RUGPIUČIO-AUGUST 4 D, 1929

Černausko Darže

Visos Chicagos ir kitų miestų lietuvaitės gražuolės 
(nevedusios) yra kviečiamos dalyvauti konteste. Laimė
tojos gaus $100.

Kiekviena kontestantė yra prašoma išpildyti žemiau 
telpančią aplikaciją ir kartu su savo paveikslu prisiųsti 
ją Kontesto Komisijai. Paveikslas reikalingas tam, kad 
butų galima padaryti “cut”.

APLIKACIJA
“NAUJIENŲ" KONTESTO KOMISIJAI

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

AŠ sutinku dalyvauti “Naujienų” rengiamajame gražuolių 

konteste. Esu ................... metų amžiaus; ................... pėdų ...........

colių ugdo; sveriu ........................ svarų. Gimiau .............................................

(miestas). Užsiėmimas ..........................................................................

Vardas pavardė ..................................................................................... .....

Adresas ................................... ..................... . ..........................................................................
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MUSŲ MOTERIMS
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VERŠIŲ INKSTŲ OMLETAS

1 rišulis met alpų.
Nuplauk mėtų lapus ir virk 

vandeny su cukrum. Perkošk, 
atšaldyk, pripilk orandžių ir 
citrinų sunkos ir sušaldyk. Pa
duok stiklinėse ir uždėk ant 
viršaus mėtos lapelių. 1

virk veršio inkstus druskuo- 
tame vandenyj 3 minutes po to 
kaip vanduo užvirs. Nupilk 
vandenį, užpilk šalto vandens 
duok užvirti ir skaitant nuo to 
laiko kaip užvirs, virk 10 mi- 
nutų. Supiaustyk į ritinukus.

Išplak 5 ar 6 kiaušinius su 
vienu šaukštu miltų, druskos ir 
pipirų. Padėk šaukštą sviesto 
ant įkaitintos skaurados, supilk 
kiaušinius ir žiūrėk, kad nepri
degtų, todėl su šakute pakil
nok. Kuomet kiaušiniai sukie
tės, padėk inkstus ant vienos 
pusės oineleto, o kitą pusę už- 
dengk, apdengiant inkstus. Ap- 
versk, dadėk sviesto, jeigu rei
kia ir pakepink. Paduok karš
tą, padabinus petruškų lapais.

Pridėk gerai išplaktų kiaušinio 
trynį. Persijok miltus su baking 
pauderiu, dėk prie pirmojo mi
šinio pamainant su pienu. Iš
plaktą baltymą ir išlengvo dėk 
ir išmaišyk. Kepk dvejose blė- 
tyse nekarštame pečiuje. Per
dėk sekamu mišifiiu:

1% puoduko rusvaus cukraus
2 šakštai sviesto
1/3 puoduko pieno 
truputį druskos.

* Sumaišyk ir virk dvigubame 
puode pakol sutirštės. Pridėk 
1, šaukštuką “maple” ekstrakto. 
Nuimk nuo ugnies ir ilgai 
plak, pridek sukapotų valakiš
kų riešutų. Aptepk iš viršaus 
ir padėk tarpe dviejų iškeptų 
dalių.

VAISIŲ PONčIUS-GĖRYMAS 
Del 15 ypatų

y> kvortos cukraus virk 5 
minutes. Skaityk 5 minutes 
nuo laiko kaip užvirs. Kaip at
šals, pridėk 1 puodą sutarkuoto 
pineapple, y2 puoduko aviečių 
arba kitokių uogų sunkos; per
suktos sunkos 3 orandžių ir 2 

| citrinų. Kaip atšals, tai su
pilk 2 buteliu “ginger ale” ar
ba Apolinaris. Gali pridėti 
cukruotų vyšnių stikluose arba 
miltų lapelių.

MOTERIMS PATARIMAI

AVIEČIŲ DEZERTAS

KORNŲ BLYNELIAI

Persijok puoduką kornų mil
tų su % puoduko baltųjų mil
tų, l/2 šaukštuko druskos ir vie
ną šaukštuką baking pauderio. 
Pridėk 2 šaukštu taukų arba 
sviesto ir vieną puoduką sviest- 
pienio (buttermilk). Gerai iš
maišyk ir dėk su šaukštu kali
kui su verdančiais taukais. Pa
juok karštus ir rūgščia Smeto
na arba tarpytu sviestu.

riešutų-“m’aple” kėksas

I % puoduko sviesto
I 1 puoduką cukraus

1 kiaušinis
*/j puoduko pieno 
y2 puoduko mlitų 
2'4 šaukštuko baking paude

rio.
Ištrink sviestą su cukrum.

4 kiaušinių tryniai
1 puodukas virto su cukrum 

tiršto iš aviečių syropo
1 šaukštas citrinų sunkos
2 puoduku išplaktos, saldžios 

Smetonos.
Virk aviečių sunką ir citrinų 

sunką kartu 5 minutes. Išplak 
trynius ir supilk išlengvo syro- 
pą. Supilk atgal j dvigubą 
puodą ir virk pakol sutirštės. 
Atšaldyk, pridėk išplaktą Sme
toną ir vėl plak. Supilk į mo
linį indą, tampriai uždengk, ap
dėk ledais su druska ir laikyk 
4 valandas. Padailink su iš
plakta smetona ir avietėm.

MĖTOS LEDAI

V2 puoduko citrinų sunkos 
y2 puoduko orandžių sunkos 
1 y2 puoduko vandens 

puoduko cukraus

MADOS.

2804 Tinkama šiltesniom dienom vasarinė suknelė. Galima siūdinti iš ba
tisto, šilko arba kitokios lengvos materijos. Sukirptos micros nuo 16, 18, 
36, 38, 40, ir 42 coliai per krutinę.

Vištinyčios

Vištinyčios turi gauti daug 
saules ir tyro oro, kad užlai
kius vištas sveikomis, ir turi 
būti joms užtektinai vietos. 
Vištinyčia turi būti atsukta į 
pietus, nes tuomi gauna dau
giausiai saulės. Kur vištos ga
li būti ant tyro oro visą dieną, 
reikia joms paskirti po 2y2 pė
das kiekvienai vištai, bet mies
te, kur vištos turi visą laiką 
gyventi vištinyčiose reikia joms 
duoti po keturias ar penkias pė
das. Vištinyčia, kurioje telpa 
25 vištos turi būti 10 pėdų il- 
gio, 7 pėdų pločio ir* 6 pėdų 
3 colių augštumo priešaky, o 4 
pėdų augštumo užpakaly. Kur 
žiemos nėra labai šaltos gerai 
įdėti langą ir dengti ją drata 
o ne stiklu.

Jei vištinyčia stovi ant šlapios 
ar drėgnos žemes, gali būti pa
vojinga vištoms. Grindis gali 
būti paprasta žeme, lentos ar 
cementas. Jei paprasta žeme 
reikia kasmet išgrandyti ir 
šviežių smilčių pripilti. Jei 
grindis iš lentų turi būti 8 ar 
10 colių nuo žemės, kad leidus 
orui cirkuliuoti. Cementinės 
grindįs geriausia, nes ilgiau 
laiko ir patogiau valyti. Tokios 
grindįs turi būti pridengtos 
šiaudais ar pielavomis nuo tri
jų iki šešių colių storumo ir 
kada tos palieka labai drėgno
mis ar per daug suterštos, turi 
būti pamainytos šviežiomis.

Laktos turi būti toli nuo 
dangų, kad neprileidus šalčio. 
Reikia duoti nuo aštuonių iki 
dešimts colių tųpėjimo vietos 
vietos kiekvienai vištai. Visos 
laktos turi būti vienodo augštu
mo. Niekuomet nereikia vieną 
laktą padėti augščiau kitos, nes 
visos vištos mėgins ant aukš
čiausios nutūpti ir pešis kad 
kitas nustumus. •

Turi būti viena gūžta ketu
rioms vištoms. Gūžtos turi bū
ti nors šešiolika colių pločio ir 
tiek pat ligio ir nuo dvylika iki 
šešiolika colių augščio.

Dažnai malevojant vištinyčias 
daug prigelbsti išvaizdai ir 
švarumai. Išbaltinant kalkė
mis beveik pigiausiai atsieina.

(FLIS).

DRABUŽIŲ INDUSTRIJA

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduetą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus peikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Malated St., Chicago,. 111.

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, UI.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No .......... ........
Mieros -.......................... per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
________________ 2

Sulig tradicijų, Massachu- 
setts jūreiviai sugryždami nuo 
bangžuvavimo buvo pirmieji 
reikalauti gatavai padarytus 
drabužius. Negalėdami laukti 
kol jiems drabužiai buvo pasiūti 
jie pirko ką rado gatava, kad 
nors matarija buvo prasčiausia.

Ir kriaučius New Bedforde, 
Massachusetts valstijoj, buvo 
pirmas pardavinėti gatavus dra
bužius. Pirmas drabužių fab
rikas buvo atidarytas New Yor- 
ke apie 1831 m. Savininkas 
buvo George Updyke, buvęs 
miesto majoras. Apart tos 
krautuvės New Yorke, Updyke 
įvedė kelius skyrius pietuose.

Drabužių industrijos išsivys
tymą. sulaikė stoka visokių ma
šinų. 1850 m. siuvama mašina 
pirmu kartu pasirodė. Kirpa- 
ma mašina, kuri kirpo net 18 
storumų audeklo išrasta 1870 
m. Kiti pagerinimai tuoj pa

sirodė, ir senivoško kriaučio

vietą šiandien užima fabrikų 
daarbininkai. Ir tie darbininkai 
yra kuoįvairiausi.

Šiandien vis randasi žmonių, 
kurie duoda savo drabužius pa
siūti, neperka gatavus.

Komercijos Departamentas ką 
tik išdavė skaitlines parodan
čias, kad produkavimas mote
riškų drabužių 1927 m. buvo 
15.5% didesnis negu 1925 m. 
1927 m. moteriškų drabužių pa
gaminta net iki $1,500,000,000 
vertės. Industrija randasi as
tuoniuose miestuose, New Yor
ke, Chicagoj, Philadelphijoj, 
Clevelande, Bostone, St. Louis, 
Los Angeles ir Baltimorėje. 
Tuose miestuose yra net 88 
nuošimtis visų moteriškų dra
bužių įstaigų, kur gaminta net 
90 nuošimčių produktų. Iš 5881
įstaigų, kurios gamina moteriš
kus drabužius,* 5,949 randasi 
New Yorke, 406 Illinois, 396 
Pennsylvanijoj ir 277 Massa
chusetts.

1927 m. išdirbysčių cenzas 
rodo sumažėjimą iš 1.5 (suly
ginus su 1925 m.) vyrų ir vai
kų drabužių. Iš viso produk- 
tuota už $932,000,000 drabužių. 
Iš 3,652 įstaigų, 1,785 randasi 
New Yorke, 419 Pennsylvani
joj ir 330 Illinois.

Iš viso industrijoj raportuota 
net 4,470,000 moteriškų kos
tiumų ; suvirš 60,000,000 nami
nių suknių; beveik 20.000,000
moteriškų švarkų; 7,000,000
moteriškų marškinių; 24,000,- 
000 vyriškų kostiumų ir mili
jonus visokių kitų vyriškų dra
bužių. (PLIS).

Specialistas gydyme chroniškų ir ■aulu 11 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan 
kyktt i>aa . mane. Mano pilnas iftegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei a& apsi- 
imniu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iiegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blrd., netoli State Si. 

Kambary i 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 pc 
Dietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedalioj 

nuo 10 iki 1 po pietų.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Ekonomiška Šeimininke

Ši ekonomiška šeimininkė vietoj šviežių daržovių mėgina vartoti kon
servuotas tomates. Suprantama, kam stoka pinigų, tai ir be tomačiu 
gali apsieiti. Šis paveikslėlis turi jums šeimininkės tik priminti, kad jus 
neužmirštumėte kad dabar jau vėlyvas pavasaris ir kad krautuvėse pilna 
šviežių daržovių, kurias galite labai pigiai nusipirkti. Vengkite blekinių, 
_  blokines tuštinsime žiemos laiku, kuomet nieko kito, geresnio netu
rėsime.

Paklausk savo grocerio arba skambink 
THE PILZENBAUR CO.. HAYMARKET 5030 •* t

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 M0RG1CIAMS

./ " X

Eighteenth Bond &/Mortg,aj?e Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
JUST KIDS— Barefooted. By Ad Carter

"į J1 ’ •" l." —  . —^^WWS—   ■ ■■ ..j. .„.į ■■-1p—Į-Įyn> - .įį, m t + - r—, -

;;>iolo . IMPERFECT IN ORIGINAL

COUCV SHE TICRleS 
don’t she hush7- 
CANT S TA K 9TILL r

IT MAHES IT FEEL 
LIKĘ YACAT ION DOF/T 
IT?----- S HE DOES
TICKLE LIKĘ EVER'THING. 
DON’t SHE.T7'? <

_____8
SIUSKIT PER

NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
"PAI yra piuku jeigu gali taip 
‘ ' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nesvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Fėenamint
Liuosuotoją

Jus kramtysit

Kaip Gumą 
. i Soknis Tik

Mėtos _

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvexą apsau
ga neplaujamiems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvexą — 
apsauga visiems niauja
miems vilnoniams.

MOKYKLOS NMRSM. 
8AK0, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI ilTA

KALBĖDAMA aukštesnės mo
kyklos merginoms apie Mm** 
nin< higieną, patyrusi distrik- 
to nurM pasakė:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia atlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalis mank. 
(tinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukėtą kiek
vieną vakare. Jo* nepadarra 
ne* uiMtf umo.M

Nujol galit vartoti neliu« 
rlnt kaip jųa jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

LISTERINE
THROAT 
TABLETS

Phsrms.sl Co., Saint Lutus, U. S.
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lauk, tai jie ne tik išmetė jį, bet dar magaryčioms ir į 
užpakalį įspyrė!

Kurioje kitoje organizacijoje jus rasite šitokią 
vergišką dvasią?

Tai yra ne kovotojų, bet ubagų ir pastumdėlių 
“partija.”

Kinijos generolai.
Pietų Amerika.

VOKIETIJOS KARO KALTĖ.

Prieš keletą dienų, sukakus dešimčiai metų nuo Ver
salės taikos sutarties pasirašymo, Vokietijos vyriausy
bė išleido manifestą, kuriuo oficialiai atmetama San
tarvės valstybių kaltinimas, buk Vokietija buvusi vienin
telė didžiojo karo kaltininkė. Kiekvienas bešališkai pro
taująs žmogus pripažins, kad šis Vokietijos vyriausybės 
žinksnis yra visai teisingas. Karo priežasčių tyrinėji
mai seniai įrodė, kad tą baisią žmonijos nelaimę už
traukė ne vien vokiečiai. Del karo kilimo reikia kaltin
ti beveik visas to laiko valdžias, o dar labiau tą politi
ką, kurią vedė visos valstybės.

Vokietijai visa kaltė dėl karo kilimo buvo suversta tik
tai dėl to, kad jos priešai, nugalėję ją, norėjo prispirti 
ją užmokėti jų karo išlaidas. Mūšių paliauba tarpe Vo
kietijos ir Santarvės valstybių buvo padaryta, kaip ži
noma, neva pasiremiant garsiaisiais prezidento Wilso- 
no “14 punktų”, kuriuose buvo išreikšta principas, kad 
taika turi būt padaryta be kontribucijų ir aneksijų. Bet 
Franci ja ir jos talkininkai buvo pasiryžę paimt iš Vo
kietijos kiek galint didesnį grobį; ir, kad tai pateisinus, 
jie privertė Vokietiją pasirašyt, jogei ji viena atsakanti 
už karo kilimą. . , ; ,Į. fa

Turėjo praeit dešimtis metų po Versalės taikos, pir
ma negu Vokietija galėjo oficialiai atsižadėti savo pa
rašo po tuo neteisingu savęs apkaltinimu. Jeigu ji bu
tų tai padariusi anksčiau, tai ji butų susilaukusi iš San
tarvės valstybių pusės aštrių represijų.

Tas faktas, kad Vokietija dabar jau gali atvirai, ne
užsitraukdama bausmės, smerkti Versalės sutarties pa
matus, rodo, jogei Europa per šį dešimtmetį nužengė ga
na toli nuo tos pasibaisėtinos padėties, kurioje ją bu
vo palikęs pasaulio karas. Materialės ir moralės tau
tų žaizdos jau baigia užgyti, ir gyvenimas pokarinėje 
Europoje beveik įėjo į normales vėžes.

Reikia tikėtis, kad per ateinantį dešimtmetį sena
sis pasaulis ne tik sugebės likviduoti visą didžiojo ka
ro palikimą, bet sudarys pagrindą tokiems tarptauti- 
niems santykiams, kuriuose karams daugiau nebeliks 
vietos. >

DIKTATŪROS PASTUMDĖLIAI.

šeštadienį “Naujienose” jau buvo minėta, kad Ame
rikos komunistai, sulig įsakymu iš Maskvos, išmetė iš 
partijos vyriausiąjį savo vadą Jay Lovestone’ą. Šitą 
žinią patvirtina ir oficialis komunistų pranešimas.

Lietuvių Frakcijų Centro Biuro Sekretoriatas (Se- 
kretariatas) savo viešam pareiškime partijos nariams 
paduoda ir priežastis dėl kurių tas komunizmo šulas ta
po ekskomunikuotas. Tenai sakoma:

“Amerikos Jungtinių Valstijų Komunistų Par
tijos Centro Komiteto nutarimu, pašalinamas iš 
Partijos eilių Jay Lovestone. Jis išmetamas 
kaipo dešinysis heklausytojas Komunistų Interna
cionalo padavadijimų; kaipo išėjusis prieš Komu
nistų Internacionalo nutarimus.”

Papasakojęs, kaip Lovestone’as neklausė kominter- 
no padavadijimų, lietuviškas Centro Biuras sako:

Pasiremiant visu tuo, Amerikos Jungtinių Val
stijų Komunistų Partijos Centro Komitetas savo 
posėdy birželio 25 d. nutarė pašalinti Jay Love- 
stoną iš Partijos, kaip dešinįjį nepildytoją Komiu- 
terno disciplinos, kaipo ardytoją organizuotų ko
munistų eilių, kaipo neprietelių Komunistų Inter
nacionalo ir Amerikinės jo sekcijos, Komunistų 
Partijos; kaipo oportunistinį elementą.”

Taigi “draugas” Lovestone’as, kuris dar visai ne
seniai buvo stambiausias komunistų partijos vadas, 
staigiai pavirto “dešiniuoju neklausytoju ir nepildyto- 
ju”, “oportunistu” ir kominterno “neprieteliu” ir—lauk 
iš partijos!

Ypatingai įdomu yra girdėti šitokius Lovestone’o 
“garbinimus” iš lietuviškų komunistų, kurie juo vi
są laiką pasitikėjo ir jį rėmė frakcinėse kovose. Love
stone’as ’ varžėsi dėl vadovybės partijoje su Fosteriu, 
»r tose varžytinėse mūsiškiai Bimbos eidavo su juo 
prieš Forterį. Bet kaip tik Maskva užpyko ant Loves
tone’o ir davė savo klapčiukams paliepimą mesti jį

Svetimšaliams, sako II. Ab- 
end, sunku suprasti Kinijos val
dovų elgesį. Sukilimų ten įvyk
sta nepaprastai daug. Tiems 
sukilimams paprastai vadovau
ja generolai. Ir bepigu jiems 
nekelti riaušes: jų kailis nie
kuomet nenukenčia. Pasisekė 
revoliucija, — gerai; nepasise
kė — irgi gerai. Mat, Kinijoj 
maištu vadai nėra baudžiami. 
Atpenč, jiems leidžiama pa- 

sprukti ir magaryčioms jie dar 
gauna pusėtinas sumas pinigų. 
Tad generolams yra tiesioginis 
išrokavimas “revoliucijas” kel
ti. Jie visvien nieko nepralai
mi.

Skyrimas “pensijų” maišti
ninkų vadams ypač įsigalėjo 
šiais metais. Net prislėgta ki
niečių spauda pradėjo prieš tai 
protestuoti.

Pirmiausia Nankingo jėgos 
užgriebė Hankową. Gen. Ho 
Tsung-tuh ir gen. Tao Chun, 
Hankowo sukilimo vadai, tapo 
suimti. Ar jie liko nubausti kai
po maištininkai ?

Nieko panašaus.
Generolai staiga pajuto rei

kalą daugiau mokytis. Jie pa
reiškė, kad tuoj vyksiu į už
sienį mokytis. O mokytų žmo
nių Kinijai juk trūksta!

Nankingo valdžia, žinoma, ne
galėjo neištiesti pagelbos ran
kų “mokslo trokštantiems” ge
nerolams. Kiekvienam jų tapo 
paskirta po $100,000 žinuotės 
pagilinimui.

Kaip matote, visas incinden- 
tas užsibaigė labai laimingai. 
Generolai išvyko į užsienį stu
dijuoti, o Nankingo valdžios 
žmonės pranešė visuomenei, 
kad tie šaunus vyrai įsivėlė į 
revoliuciją per klaidą.

Įvyko, vadinasi, klaida, bet 
kaltininkų nėra. Sukilimo va
dai yra “šaunus vyrai”, ku
riems reikia tik daugiau užsie- 
nyj pasimokyti. O šiaip viskas 
tvarkoj.

Bet farso su generolais Ho 
ir Tao nepakako. Dabar skel
biama, kad “pensiją” gaus ir 
trys Kwangsi klikos lyderiai. 
Būtent, gen. Li Tsung-jen, Pei 
Chung-hsi ir Hwang Shao-hsi.

Kinijos generolai, matomai, 
puikiai vieni antrus supranta. 
Juk likimas, taip sakant, žai
džia su žmogum, kaip katė su 
pele. Šiandien žmogus gali iš
kilti į nepasiekiamas aukšty
bes, o rytoj nukristi į bedug
nę. Tatai kiekvienas kinų gene
rolas žino. Todėl jis su savo 
priešu labai švelniai apsieina. 
Kas žino, juk rytoj jį patį ga
li toks pat likimas ištikti. Už 
tai Kinijoj niekuomet genero
las nėra baudžiamas mirtimi, 
nežiūrint, kaip dideli butų jo 
prasikaltimai. Antra vertus, 
šiandieninis priešas rytoj gali 
būti talkininku.

Pavyzdžiui, praeitą pavasarį 
Nankingo armija buvo prispi- 
rusi prie sienos Chang Tsung- 
changų ir Chu Yu-pu. Be jo
kio vargo ji butų galėjusi juos 
suimti. Bet toks pasielgimas bu
tų buvęs priešingas įsigyvenu
sioms tradicijoms.

Chang Tsung-chang, buvusis 
Shantung provincijos valdovas, 
pasitraukė į Lungkową, o iš ten 
su 300 kareivių dasigavo iki 
nedidelės saliukės, kur pasiliko 
tris dienas. Nebuvo daroma jo
kių pastangų supiupti Changą. 
Jis be jokių kliūčių nuvyko į 
Japoniją.

Chu Yu-pu, buvusis Chihli 
provincijos valdovas, nebesu
spėjo pasprukti per Lungkową. 
Jis tapo užkluptas nedideliame 
Muping miestelyj, kuriame iš

silaikė trylika dienų. Pasidavė 
todėl, kad nebeturėjo daugiau 
vandens. Jo kareiviai plėšė mie
stelio gyventojus ir žagino mo
teris. Ir visa tai buvo daroma 
su Chu Yu-pu žinia.

Ant galo,, jis tapo suimtas. 
Teisingiau pasakius, pasidavė. 
Na, ir kas atsitiko? Ar kalti
ninkas tapo nubaustas?

Visai ne. Generolui Chu Yu- 
pu ir 22 karininkam buvo lei
sta pasprukti į Korėją. Kad 
nereikėtų kelionėj skursti, jiems 
dar buvo duota nemaža suma 
pinigų!

Chang Tsung-chang ir Chu 
Yu-pu sekamais metais gal pra
dės naują revoliucinį judėjimą 
arba, ko gera, pasidarys Nan
kingo valdžios šalininkais.

šiandien gen. Chiang Kai- 
shek turi vieną tokių “sugrį- 
žėlių”. Gen. Tau g Sheng-chi, 
kuris vadovauja 60,000 Nan
kingo armijų, prieš porą metų 
buvo Hunan provincijos valdo
vu. Po nepasisekusios “revoliu
cijos” jam buvo leista paspruk
ti į Japoniją su $2,500,000. Da
bar jis tarnauja tiems, prieš 
kuriuos nesenai kovojo.

Nieko, žinoma, tame nauja 
nėra. Kinijoj tokie dalykai de
dasi per paskutinius aštuonio
lika metų. Net maršalas Chang 
Tso-lin, kuriam nieko nereiškė 
nužudyti porą desėtkų žmonių 
per dieną, niekuomet neišdrįso 
nukirsti generolui galvų.

1927 m. vasarų Chang Tso- 
lino armijos buvo giliui įsibro
vusios į pietinę Kiniją. Lau
kiama buvo, kad Hankow puls 
bile dienų. Staiga dalis Chang 
Tso-lino armijos, kuriai vado
vavo gen. Chin Yun-ao, pakė
lė maištą ir perėjo į priešo pu
sę. Maršalo kariuomenė tapo 
skaudžiai sumušta, ir priversta 
buvo didžiausioj betvarkėj pa
sitraukti, pražudydama 10,000 
žmonių ir palikdama priešui 
karo amuniciją.

Ar maršalas Chang Tso-lin 
bandė atkeršyti išdavikui Chin 
Yun-ao? Kur tau!

Trims mėnesiams praslinkus 
gen. Chin Yu-ao privatiniame 
traukinyj nuvyko į Pekiną. Jis 
buvo pasitiktas su didžiausio
mis iškilmėmis. Maršalas Chang 
Tso-lin iškėlė jam pietus ir pa
skyrė Shantungo armijos va
du!

Naujoji Nankingo valdžia, 
sako kritikai, šiandien elgiasi 
lyginai taip pat, kaip elgėsi 
maršalas Chang Tso-lin., * * *

Tautų Sąjungos surinktos 
statistinės žinios rodo, jog da
bartiniu laiku smarkiausiai au
ga Pietų Amerika. Gyventojų 
šiandien ji turi 40% daugiau 
nei 1913 m. Kartu su gyven
tojų prieaugliu atitinkamai vy
stosi maisto ir žalios medžia
gos produkcija. Tačiau vienoj 
srityj ji šlubuoja, — tai preky
boj. štai kodėl pasaulio akys 
dabar yra kreipiamos į pietus. 
Numatoma, kad trumpoj ateityj 
Pietų Amerika bus labai gera 
rinka įvairiems dirbiniams. 
Jungtinės Valstijos tatai gerai 
supranta. Ne be reikalo juk 
ten važiavo prezidentas Hoover. 
Žinoma, buvo skelbiama, kad 
prezidento kelionė turėjo vienų 
tikslų: užmegsti artimesnius 
ir draugiškesnius ryšius su pie
tų respublikomis. Bet tikrumoj 
tai buvo tik pretekstas.

Faktas yra tas, jog nuo 1913 
m. Jungtinių Valstijų, prekyba 
su Mfeksika ir Centrąline Ame
rika neįmanomai padidėjo,' ne
žiūrint to, kad gyventojų prie
auglis ten buvo visai nežymus 
(priaugo vos penki nuoš. gy
ventojų). Dvigubai padidėjo 
prekyba ir su Kinija, nors ten 
visą laiką siautė suirutė ir gy-i

ventoj ų skaičius pasiliko beveik 
pastovus.

Taip dalykams esant, nėra 
mažiausios abejonės, kad Pie
tų Amerika trumpoj ateityj 
pasidarys labai riebus kąsnis. 
Tą riebų kąsnį sudarys rinkos, 
dėl kurių jau dabar eina var
žytinės. — K. A.

ASTABOS
LIETUVOS FAŠISTAI NEPRI
ĖMĖ’ AMERIKOS BOLŠEVIKŲ 

ATSTOVO

dr-ge E. N. Jeskeyičaite— kuri 
tuojau ruošėsi kelionėn. Ta- 
čiaus, nuėjus pas fašistų val
džios konsiilatą New Yorke, vi
zuoti pasą, jai buvo netiesiogi
niai pareikšta, kad, nors pasas 
nėra atsakoma duoti, tačiaus, 
jis nemano, kad Lietuvoje mus 
Komitetas galės savistovai vei
kti...

“Todėl konsulatas vizuodamas 
pasą, teduodąs užtikrinimą, kad 
mus atstovas galėsiąs pasiekti 
Kauną, o daugiau rizikuojąs. 
Tuo budu atstovo siuntimas bu
vo sulaikytas”...

kotarpį turime 1 surinkę virš 
$3,000.”

Atstovo reprezentacines sumas 
patys pasidalins

Gale biuletenės skelbia, kad:
“Po 2 mėnesių nuo pasirody

mo šito pranešimo spaudoje Ko
mitetas Šelpimui Lietuvos Ba
duolių bus likviduotas ir visi jo 
žinioje esantieji pinigai, kurių 
aukotojai neatsilieps, ir neduos 
nurodymų, kas su jais darytų 
bus padalinti pusiau ir atiduoti: 
pusė Priešfašistiniam Komite
tui ir puse gynimui Gastonijos 
darbininkų.”

Kaip Amerikos lietuvių bolševi
kų valdžia vede derybas su 
Lietuvos fašistų valdžia dėt 
paskyrimo nuolatinio įgalioto 
atstovai Lietuvai.

Komisarai V. Budinąs, II. 
Mizara ir J. Kručinas savo ofi
ciozo “Laisves” 149 n-ry pa
skelbė biuletenį apie derybų ei
gą, kur be kita sakoma:

“Komitetas j>asiute laiškų. fa
šistų valdžios pasiuntiniui Wa- 
shingtone, p. Balučiui, klausda
mas apie siuntimą žmogaus 
Lietuvon...

“Iš p. Balučio buvo gautas 
atsakymas, kad išgavimui mus 
pasiuntiniui vizos turime kreip
tis j Lietuvos fašistų valdžios 
konsulatą New Yorke...

Dar Balutis paaiškinęs, 
kad “Lietuvoje jokiai or
ganizacijai ir įstaigai ‘ne
bus galima kurtis be vidaus 
reikalų ministerijos leidimo...

Toliau biuleteny sakoma:
“Komitetas pagalios buvo iš

rinkęs ir atstovą —juomi buvo

Ačiuoja už gerą progą

Tas nepaprastas parinktinis 
ir įgaliotas atstovas turėjęs ti
kslą Lietuvoje steigti bolševi
kiškus “kičinus” ir pats savo 
locna ranka virti tikriems bol
ševikams tikrai bolševikiškus 
pietus.—Kadangi fašistų valdžio 
to atstovo kredencialų nepriė
mė, tai komisarai va kaip ačiuo- 
ja :

“Ačiū žiauriai fašistų reakci
jai ir persekiojimui visokių iš 
pačių bedarbių ir darbininkų į- 
sikurusių komitetų; ačiū tam, 
kad šiandien ten neleidžiama 
veikti nė jokiai liberališkesnei, 
ne tik darbininkiškai organiza
cijai, Komitetas Šelpimui Lietu
vos Baduolių, apsvarstęs visą 

^padėtį, nutarė nerizikuoti siųsti 
į Lietuvą nė vieno cento, ku
riuos sudėjo amerikiečiai dar
bininkai.”

Nutarta pasirašyta. O tų 
centų buvę surinkta gero
kai. Patys Budinąs, Mizara ir 
Klučinas rašo, kad: “Per tą lai

Taigi, taigi, tiek pompos, 
tiek pertraktacijų, vizitai pas fa
šistų atstovus, gal ir ten kokie 
ekspensai, juk mandagumas 
pats liepia, kad derybų delega
cijos viena kitai po bankietuką 
iškeltų,—ir ti galų gale “larčik 
sam otkrylsia”. Kam ten tų at
stovų, reprezentacijų, baduolių 
klausimo, kuomet čia pat pa
kanka. badau jaučių komisarų. C) 
butų visa tai puikiai galėję 
pasakyti dar prieš aukas pra
dėdami rinkti!!!

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tūrių gėlų 
bargenų visose Chicagos dalytį*.

V. MISZEIKA 1
Naujienos

1739 So. Halsted Si.
Tel. Roosevelt 8500 ‘

Su Ženkleliu 437 reiškia gerumą

NAUJIENŲ SPAUSTUVĘ
Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Čia Dirbami
Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynės reikmenys. 
Pranešimų ir pakvietimų laiškai. 
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčių reikmenys. 
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės j šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią.

1 739 S. Halsted St
CHICAGO. ILL.



Pirmadienis, liepos 1, 1929 NAUJIENOS, Chicago, UI. 5

CHICAGOS 
ŽINIOS

šimtmetis Progresas
Chicagos 1933 m. šimtmeti

ne paroda vadinsis “Šimtmetis 
Progreso”, o ne Chicagos pa
saulinė paroda, kaip ikišiol ji 
buvo vadinama. Naująjį vardą 
davė parodos rengėjų susirin
kimas, kuris rado, kad senasis 
vardas 
parodos

neatsako rengiamosios 
tikslams.

Nusižudė
meksikietė Juanita Gai

la rdo, kuri du metai atgal pa
gelbėjo savo meilužiui pabėgti 
iš Jftliet kalėjimo, dabar pati 
nusinuodijo, įsitikinusi, kad jai 
neteks pasimatyti su meilužiu, 
kuris pabėgo Į Meksiką ir pa
liko ją vieną kalėti už suruo
šimą jam pabėgimo.

Jos meilužis Bernardo Boa 
buvo nuteistas mirčiai, už nu
žudymą kalėjimo viršininko pa
dėjėjo laike pirmesnių pabėgi
mo, bet ji įdavė jam pinklus 
ir jis antru kartu įstengė pa
bėgti kartu su kitais dviem 
meksikiečiais. Atbėgus į South 
-Chicago jie susirėmė su i>oli- 
<cija ir vieną policistą nušovė. 
Bet ir vienas pabūgusių, Rizzo, 
irgi liko pašautas ir suimtas. 
Jis vėliau liko nušautas, kai dar

Graži

mo. Antras pabėgusių, Torrez, 
taipjau liko suimtas ir kalėji
me pakartas. Boa tečiaus pa
sisekė pasprukti ir jis vėliau 
pasiislėipė Meksikoj, visai už
miršęs apie jį išgelbėjusią mer
giną.

Žymus artistai skiriasi
Edith Mason, Chicagos ope

ros prima domia, pareikalavo 
pers-kirų nuo savo vyro Gior- 
gio Polacco, Chicagos operos 
direktoriaus ir žymiausio jos 
dirigento. Jie buvo vedę de
šimtį metų ir turi mažą duk
relę. Nežiūrint perskirų Edith 
Mason vistiek dainuosianti 
vagos Speroje ateinančią 
mą.

žie-

Įsidrėskė žuvies kaulu 
— įnirę

John Magg, 45 m., daržinin
kas, pasimirė Evanstono ligo
ninėj nuo įsidreskimo į ranką 
žuvies, kaulu, iiš menkos žaiz
dos išsivysčius gangrenai.

Traukinys užmušė 
vaiką

amžiaus. Nors berniuko 
buvo rastas birželio 10

Prie 108 gatvės traukinys su
važinėjo berniuką tarp 12 ir 15 
metų 
kūnas
dieną, tačiau iki šiol jo dar nie
kas neidentifikavo, nežiūrint to, 
kad i lavoninę buvo susirinkę 
apie 50 žmoių.

Berniukas turėjo skautų žen
kliuką ir dėvėjo “tennis shoes.” 

Jeigu niekas neatsišauks, tai 
skautai rengiasi berniuką seka
mą antradieni laidoti.

Areštavo “samdytoją”
j Louis J. Reycroft, 
žinomas ir kaipo 

105 W. Madison St., 
paskelbė laikraščiuose, kad jam 
reikalinga “šeimininkių” gra
žiose gasolino stotyse, kurias 
mano greitu laiku atidaryti, jo 
vedama Tower Chain System, 
Ine. Atėjusioms moterims jis 
žadėjo mokėti nuo $60 į savai
tę iki $30,000 į metus. Tat la
bai geras “džiabas.” Bet jis rei
kalavo 1,000 dolerių kaucijos pi
nigais ir 5,000 dol. kaucijos

policijai
Adams,

ri ofisą 500 Broadvvay ir ba 
kinius reikalus atlieka Cha 
National banke, New Yorl 
Biuras patyrinėjo ir sužino; 
kad kompanija nėra inkorp 
ruota, paduotu adresu yra r 

kad apie ją nežii 
Tada biuras pasiu 
Reycroftą areštuo 
nuo moterų sūri 

dar nesužinota. B

Tarp Chicagos 
Lietuvių

žinoma ir 
ir bankas, 
te policiją

Kiek jis 
ko pinigų,
arešto dieną, jis turėjo pašinu 
tyti su 38 moterimis, kuri 
daugelis atsinešė ir reikalauji 
mus kaucijai pinigus.

Rado nužudytą senį
Apie 60 metų amžiaus su 

nis, kurio pavardes niekas ne 
žino, porą metų atgal apsigy 
venęs vienišu bakūžėlėj pakra 
šty pavieto miško ties Special 
ville, tapo nežinomų piktada 
rių nužudytas. Netoli esančia 
geležinkelio sargas sakėsi ma 
tęs keletą dienų atgal prie ji 
pašiurus buri valkatų, kurie t; 
pačią dieną išvažiavo tavorinii 
traukiniu.

Siūlosi išduoti ž

J

Robey St. policijos stotie; 
kapitonas Albert Christensei 
sako, kad po trijų metų tyri 
nėjimo gal ir pasiseks rast 
žmogžudį, kuris nušovė lie 
seržantą Casimir Wistert. 
starą j i peršovė plėšikas 
muose 2204 Wilson Avė., 
pos 7 d., 1926 m. Kulka

na

bu 
vo paleista iš viršaus, kai Wis 
tert įsivijo i tą namą plėšiką 
Nors dėta didelių pastangų iš
gelbėti Wisterto gyvastį, bei 
visgi pasikankinęs keletą mė 
nėšių Wistert mirė. Kapitonas 
Christensen sako, kad dabai 
vienas Sing Sing kalėjimo 
New Yorke, kalinys praneši 
jam, kad jis žinąs serž. Wis- 
tert užmušėją ir sutinka jį iš
duoti, jei Chicagos policija už 
tai pagelbės jam, kaliniui pasi- 
liuosuoti iš kalėjimo. Visas da
lykas tapo pavestas policijos 
komisionieriui Russell.

Išteisino prokuroro 
gelbininką

pa

Prokuroro pagalbininkas B 
E. Blackwood, kuris buvo kal
tinamas delei apiplėšimo real- 
estatininko F. Froemke, 170f 
W. 59 St., liko išteisintas, už 
ji liudijus teisėjams ir net pa
čiam prokurorui. Du matę plė 
Šimą liudijo, kad nors Black 
wood ir panašus į plėšiką, bei 
plėšikas išrodęs jaunesnis. Tik 
vienas Froemke prisispiręs tik 
rino, kad Blackwood tikrai bu 
vęs plėšiku. Betgi tas pats 
Froemke po plėšimo kiek ki
taip apibudino plėšiką ir pa 
skaitęs jį daug jaunesnio am
žiaus.

Danisch vėl apkal
tintas

Grand jury išnešė du apkal
tinimus prieš Frank Danish, 
buvusi miesto teismo klerką ir 
buvusį aldermaną, kuris kaip 
tvirtinama, yra nuskriaudęs 
apie 150 lenkų šeiminų. Jis ši 
kartą, apkaltintas liko Sovvins- 
ki ir jo žmonai pasiskundus, 
kad Danish išviliojo iš jų $3,- 
500. Ilaasai gi liudijo, kad jis 
iš jų išviliojęs $5,000............

800 bylų j vieną 
dieną

Pereitą penktadienį Superior 
ir Circuit teismuose užvesta 
802 bylos - rekordas dėl vie
nos dienos. Tiek daug bylų už
vesta todėl, kad einant naujais 
įstatymais, bylų užvedimas nuo 
liepos 1 d. žymiai pabrangsta. 
Penktadienis buvo paskutinė 
diena užvedimui bylų senąja

nuosavybės. Tas jo reikalavimas kaina, tad ta proga advokatai 
keturioms moterims pasirodė ir naudojosi.
nužiurėtinas ir jos atsikreipė -----------------------------------------
prie Better Business Bureau. Skelbimai Naujienose 
Biuro atstovui Reycroft pasi- duoda naudą dėlto, 
sake, kad jo kompanija esan- kacĮ pačios Naujienos 
t i inkorporuota New orke, tu- yj*a naudingos

Lietuvių Orlaivinin 
kystės Atidarymas
Pereitų sekmadienį, birželio 

30 d. aerodrome prie 87 st. ir 
Harlem Avė. įvyKO pirmoji 
Amerikoj lietuvių orlaivinin- 
kystės diena. Dalyką reikėtų 
tikrai sveikinti, tik gaila kad 
patys rengėjai ir pati gamta 
buvo lyg’ tyčia susitarę kad ta 
diena nepasisektų. Pirmas da
lykas tai nebuvo garsinta, ki
tas tai kaip tik prieš laksty
mo atidarymą užėjo perkūnas, 
lietus, audra, žaibai ir kitokį 
gamtos prajovai.

Buvo 6 ar 7 orlaiviai. Kapit. 
Darius mielai svečius kūlė i pa
danges ir vežiojo padebesiais 
tikrai neskųsdamas. Tik la
bai maža buvo svečių ir tuos 
pačius lietus ginė į pastoges. 
Rytoj bus plačiau. Lakstęs.

IŠVAŽIUOJA ANT VA- 
KACIJŲ

Joe Adomaitis su savo mo
terų, W-mas Ceconas su mote
rų ir duterimis . Joe. Adomai
tis per daug metų buvo biznyje 
minkštų gėrimų, užlaikė užei
gą — plačiai apsipažinęs su 
Chicagos lietuviais ir kitoms 
tautoms. P-as Adomaitis pa
prastai kožną metą važiuodavo 
vakacijoms ir apžiūrėdavo pla
čiai Suvienytas Valstijas. Šį
met Adomaičio užmanymas yra 
pasiekti daug įvairių kraštų, 
nekurias salas ir didžiausius 
parkus Suvienytose Valstijose, 
žinoma, tas užims 3 ar dau
giau mėnesių. P.p. Ceconai
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JOŠEPH VILIMAS
• Namu Statymo 

c" ąo a ra a k romus ~
4556 So. Rockwell St., Chicago. III.

Pilna Fizinė 
ir Analitine

Egzaminacija

Tegul 
jums; 
NĖSE 
reitus 
nystes 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nčtas ligas. Atgaukite savo svei
kata. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIKSIĄ LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D>
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metu; ypač sifilio, jau- 

socialių ligų, vidurių ir

JUOZAPAS KLIMAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 30 diena, 3:15 valanda 
ryto, 1929 m., sulaukęs 49 me
tu amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Panevėžio apskr., Ramigalos 
parapijos, Aukštadvario kai
mo. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Ona ir 3 sūnūs, 
Jonas 14, Juozapas 13 ir Bro
nislova 11 m., ir Lietuvoj bro
li Antaną ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 8428 South 
Vincennes Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepos 4 diena, 8 vai. ryto iš 
namų i šv. Juozapo parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Klimavi
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti iam paskutinį patar- 
navima ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Broliai, 
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eųdeikis, Tel. Yards 
1.741.

dalyvaus visą tą laiką su Ado
maičiais. Ceconai yra gerai 
pasilaikanti žmonės, kurie turi 
savo namus ir gerai žinomi tar
pe lietuvių.

Kaip sugrįž iš vakacijų tai 
daug naujienų parvež dėl visų.

geri sportsmenai, visi susirin
ko laiku. Nesudarant ganėtino 
skaičiaus kompeticijai iš dak
tarų pusės, turniras tapo ati
dėtas neapribotam laikui. Lauks 
jie gražesnio oro ir patogesnių 
sąlygų. —Golfo Rep.

SPORTAS
Turniras nukeltas

Pereitą nedėldienį turėjo įvyk
ti golfo turniras lietuvių dak
tarų su dentistais. Bet iš ry
to pasirodžius lietingam orui, 
nekurie daktarai pabudo su
šlapti ir neatvyko į lošimui pa
skirtą vietą. Dentistai, kaip

PRANEŠIMAI
ŠIUOMI pranešame Chicagos ir 

apielinkes lietuviams, kad nuo liepos 
8 d. pradėsime mokyti vaikus lie
tuvių kalbos — skaitymo ir rašymo. 
Užsiregistruoti galima bus birželio 
27, 29, 30 d., ir liepos men. 4, 6 ir 
7 d., 1929. šv. Marijos Lietuvių T. 
Katalikų Bažnyčios svet., pas kun. 
Stanislovą Linku, 3501-9, S. Union 
Avė., Chicago, III.

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

-------- o--------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III
-----o------------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

UniversaI Restaurant
Musu vir t i e n i a 
dešros ir kopustaiL^ 
primena mamytesfc^^C^ g 

valgius. |u /
A.A. NORKUS, savB^^Sįi

750 West
31st St. Y/

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, 1LL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas 
2314 W. 23rd.Pl. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

IGN. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th Street 
Tel. Boulevard 5203 

1327 South 49th Court 
Tel. Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotoj as

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS • 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to 

* dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS :
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St, 
Tel. Victory 4088

Mes sutei
kiam manda
gu. draugiška 

patarnavimą. 
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse ir 
priemiesčiuo

se. Grabai pi
giai — net už 

$25.00.
OFISAS 

3238 S.Halsted
Street 

Tel. Victory 
4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki .12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare ■o--------

Phone Grovehill 0264 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N.
NAPRAPATHĖ 

Laisniuota Akušerė 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

DDR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIACISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, puima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279 I

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesnį kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedlėriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 ĮŠt. 

Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Šventadienio ir ketvn*tadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwąukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6352

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory G893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai
DR. J. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Rez. 2359 S. leavitt St., Canal 2330

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9
Nedėlioj pagal sutarti 

-- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue * 
Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergę.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westem Avenue

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
' nuo 6 iki 9 valandai vakarę

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS 
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St. *
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietu&ai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams S't., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525.

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHNr C wr j . v
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 oo niet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 j 

Rez. Telephone Plaza 3200

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. I>a Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Phon* Boulevard 3697 
3315 So. Halsted Street

j
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i Tarp Chicagos
Penkių mėn. biznio kursus 

baigė:
Josephine Bukauskas
Geney Malachkevvich
Lena M. Satikis

Kipras Petrauskas 
atvažiuoja Ame

rikon
Chicagoj bus pabaigoj šio 

mėnesio.

Amerikos lietuviams, bent di
desnėse 
pamatyti ir
Lietuvos dainininką Kiprą Pe
trauską. Tankiai paeidavo gan
dų, kad jis buk atvažiuosiąs į 
Ameriką koncertuoti, bet ne
žiūrint karščiausių amerikiečių 
troškimų užgirsti tą Lietuvos 
žvaigždę, tie gandai niekad ne
pasitvirtindavo. Tečiaus dabar 
gauta yra žinia nuo paties dai
nininko, kuris šiuo laiku ran
dasi- Franci joje, kad jis tikrai 
atvažiuoja Amerikon ir bus 
Chicagoje gal jau šio mėnesio 
pabaigoje.

Į Chicago Kipras Petrauskas 
atvažiuoja kviečiamas adv. A. 
Olio.

kolonijose, visgi teks 
užgirsti žymiaus-j

Fenger High School keturių 
metų kursą baigė:

Alice C. Buchinski 
Alton Dangis 
Felix Palilimas 
Frank J. Povilonis 
Thomas Gedgoud 
Olga Kannewas 
Casimir Kiaupas e 
Stella H. Talalas 
Bruno Wainoris 
Wlalter Zalatorls 
Fausta Kukuraitis 
Julia Zinka 
Dominick Shatkus

Dviejų metų kursą baigė: 
Julia A. Drazdas *- 
Frank C. Laucius 
Estelle L. Lok i s 
Genevieve Mackevičius 
Vera M. Mažai k a 
Stephany S. Jucius 
S'tella Pasakomis 
Elizabeth Jersenoite 
Alice D. Petrulis 
Betty A. Vaitkus 
Pauline M. Valentas.

Lietuviai baigę aug 
slėsniąsias mo

kyklas

Flower Technical High 
School keturių metų kursą bai
gė:

Aldona Grigonis
Anna Shums-ki

Dviejų metų kursą baigė:
Anna Jesels'kis
Margaret Shabas
Alice Stravinski.

Pereitą, savaitę tūkstančiai 
jaunuolių baigė kaip pradines, 
taip ir augštesniąsias mokyk
las. Tarp jų yra šimtai lietuvių 
jaunuolių. Čia paduodame sąra
šą lietuvių, baigusių aukštes
nes mokyklas — High School, 
kurių pavardės yra neabejoti
nai lietuviškos, 
savo pavardes
no”, a-r kurių pavardės nesi
skiria nuo kitų nelietuviškų 
vardžių, žinoma, į šį sąrašą 
tekti negalėjo., O tokių yra 
net ir didžiuma. Todėl ir 
sąrašas baigusių augštesnes

Aukos Šiaurės Lie 
tuvai Šelpti

Drauzalis. Byla dėl $10,000. Su
perior crt. Bylos nr. 500664.

Lawrence Bankis prieš Eric 
Honning. Byla dėl $15,000. Cir
cuit crt. Bylos nr. BĮ83338.

S. Vertis ‘prieš Jonės Grays 
Const’. & Real Estate Imp. Co. 
Conf. judgt. $2,170. Circuit crt. 
Bylos n r. BĮ 83376.

Peter Kripas prieš ¥eillow 
Cab Co. Byla dėl $25,000. Su
perior crt. Bylos nr. <500766.

Aldona Gabus prieš Triangle 
Automobile Co. Byla dėl $10,- 
000. Superior crt. Bylos nr. 
.500943.

Luella May Hemingway prieš 
Sltanley Armalis. Byla dėl $10,- 
000. Superior crt. Bylos nr. 
500973.

James H. Hooper prieš Jo- 
seph A. Rizgiu, Charles R. ir 
Anna Ramashouskas et ai. Ej- 
ect $16,000. Circuit crt. Bylos 
nr. BĮ 82969.

Slephen Warous prieš Jos. A. 
Gazda ir Myrtle Gazda, Anton 
W. Ehrhard't et ai. Byla užda
ryti trust (leed. Circuit crt. By
los n r. BĮ 82980.

Nellie Auxscirnas prieš Jos. 
Auxscunas. Divorsas. Circuit 
crt. Bylos nr. B182981.

May A. Karis prieš James 
Karis. Divorsas. Superior crb 
Bylos nr. 500320.

Bassi Liperis% prieš Joseph 
Levine. Trespass $25,000. Supc- 
rior crt. Bylos nr. 500330.

Pauline Sumanski prieš Jo
seph Sumanski. Divorsas. Su
perior ert. Bylos nr. 500331.

Irene J. Langos prieš Ed- 
\vard Langos. Divorsas. Supe
rior ori. Bylos nr. 500355.

Magdale Giaddis prieš James

P. Gaddis. Divorsas. Superior 
crt. Bylos nr. 500363..

VVilliam P. Lange prieš Mike 
Gri.bas. Byla dėl $10,000. Su
perior crt. Bylos nr. 500392.

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas? Kodėl 
novoje būdavo labai daug ste
buklų, , o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoja 
ir dreba? Kaip akli, raiši ir rau- 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai ,yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

DVI KNYGOS

se-

Tie gi, kurie 
“suamerikoni-

pa-
pa-

šis 
mo

kyklas lietuvių yra toli ne pil
nas.

Turime vieną mokytoją.
Chicago Normai College mo

kytojos mokslus baigė viena lie
tuvaitė. 'I’iek bent galima su
rasti iš pavardžių baigusių tą 
kolegiją. Baigusi mokytojos mo
kslus lietuvaitė yra:

Julia Kachinskas.
Austin High School keturių 

metų abelnų mokslų kursą bai
gė šie lietu viai-lietuvaitės:

Solly Z. Tankus
Fsthe.r Jancovius

Dviejų metų kursą baigė: 
Dorothy Kares.

Bowen High School keturių 
metų kursą baigė:

Bose A. Blasevic
Irene Paskųs
Joseph Yurkas

Dviejų motų kursą baigė:
Josephine Šimkus

Calumet High School ketu
rių metų kursą baigė:

George J. Kournatas
Eugenia Jakubka
Marie Bybicki

Dviejų metų kursą baigė:
John Janulis
Charlottc Maurus

Crane Technical High School 
keturių metų 'techninį kursą 
baigė:

John A. Bud\vit
Thomas N. Chinikos
Joseph Janulis
John Stanaitis
.Joseph Tam-kevičia

Dviejų metų kolegijos kursą

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

______ Biznio Patarnavimas ;

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu | 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Pbone Victory 2740

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

j.

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo

J. A. GURSKY BROS. 
4309 West 68rd Street 

Phcne Republic 7869

Zelvis Building Co.
GENERALIS 

Statom naujus 
mus, porčius, 
ma kaina.

2506 W. 69 St.
Tel. -Prospect 9856

KONTRAKTORIUS 
ir taisom senus na- 

garadžius. Prieina- 
Darbas garantuotas.

Musical ’ Instruments
Muzikos Instrumentai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TURIU PARDUOTI savo $1000 
grojiklį piailą, voleliai ir suoliukas 
$120. J. Szvvarda, 6136 S. Halsted 
St.

PARDAVIMUI visai nauji pianai 
ir typewriteris — visai pigiai. At- 
sišaukit JOHN URŠAS, 3933 South 
Talman Avenue.

PARDAVIMUI grosemė ir mar- 
ketas. Auganti apielinkė, puikiausia 
vieta. Tikras bargenas, jei paimsit 
kartu, 
biznis. Pašaukt 7 vai. vak.

2807 W. 55th Street----- o-----

Pardavimo priežastis—kitas

Radios
<$55 už mano gražiausi 1929 metų 
visą elektrikinį, riešuto medžio 
nulio. Dynamic kalbėtuvas, kaina
vo $150. 3937 N. Long Avė. 2-ros 
lubos.

Automobiies
PRANEŠIMAS

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobiliu sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 2082

PARSIDUODA cigar Storas ir 
minkštų gėrimų, 133 So. Green St., 
Tel. Canal 6176, 

------ O——

PARSIDUODA krautuvė, Malt, ci
garų, cigaretų ir saldainių ir kitų 
smulkmenų. 1343 So. 49th Ct.. Ci
cero, 111.

PARDAVIMUI pigiai arba mai
nysiu į automobilį delikatesen ir 
ice cr.eam parlor. Biznis senai iš
dirbtas. Priežastis — liga. 4634 So. 
Fairfield Avė.

PARDAVIMUI notions, kendžių, 
cigarų ir ice krimo krautuvė su 3 
kambariais pagyvenimui. Penkių 
kambariu flatas ant antro aukšto, 
renda $40 už viską.

3311 Archer Avė.

PARDAVIMUJ kendžių krautuvė, 
yra 5 pagyvenimui kambariai. Iš
važiuoju iš Chicagos, 816 W. 19 St.

Exchange—Mainai

John M. Benokos 
Valeria I. Genitis 
Stella Strikol

Englevvood High School 
tūrių metų kursą baigė:

Pelei’ Leppa

Frances S. Balsis.
Dviejų metų kursą baigė 

Auna F. Janulis 
Anna M. Janionis 
Lucille S. Yarus 
Alke Yurionas

Šiaurės Lietuvai Šelpti Chi- TAI NIEKIS, KA -lūs apie/tai 
.r .. . • v ,. , MANOTE — 20,679 DAKTARAIcagos komitetas birželio 28 d. SAK() ką jie ŽINO 

pasiuntė šiaurės Lietuvai šelp- ____
ti Komitetui Kaune dar $191.-
10. • Mes gyvename ir patiriame, jog

ciirinWiw «nlrn tui^ nSra’ kaip niadydavo musų tė- I os aukos sulinktos st ka I a< -r proteViai apie daugelį daly- 
mai: kų. Tatai pasirodo tokiame didelia-

Por Kloli Knn T Pnškmm- ,ne skaičiuje atsitikimų, kad dabar- Uer Kleo. Kun. J. i asKaus- tin-- Kentkartg yra nusistačiu8 ne
ką ir Kom. A. Krulšą, Boseland, priimti niekeno nuomonės apie jokį 
Illinois, surinkta per rinkė- įĮ“%k»u- ieiKU tai n5ra mokslinil'- 
jas ............    $120.35 Vis dar randasi Francijoj tokių
Čikagos Lietuviu Moterų apskričių, kur valstiečiai mano, kad

6 v n t°meites netinka valgimui. O da-Dr-ja ..................... 50.00 bar mokslininkai mums sako, jog,
N. C. Krukonis surinko .. 4.00 ači.u vitaminams, kurių ios turi sa- 

vyje, tomeites yra vienas is geriau- 
A. Draugelis ŠV. .Jurgio . šių valgių, kokj tik žmogus gali rast 

Parap. surinko . 16.75 valgymui. Dar tik keletas metų,
kai mėsininkai uz dyką atiduodavo 

  kepenas'. Mokslininkai atrado di- 
$191.10 džią kepenų svarbą, kaipo maisto 

... . , . .---------------- mažakraujams žmonėms, ir dabar1 irmiau buvo pasiųsta 754.04 | jog pardavinėjamos po 85c. už sva
rą!

Avižos, sakė garsusis Dr. Samuel 
Johnson savd pirmajame žodyne, yra 
grudai, kuriais šeria galvijus Angli
joj. Jis nemanė, kad avižos galėtų 
tikti kaip maistas žmonėms. O da
bar pusė pusrytinių valgių Amerikoj 
yra avižos.

Vienas iš praėjusių gentkarčid 
prakeiksmu tai buvo baisiai didelis 
nuošimtis mirimų. Francuzas dak
taras, Pasteur, vienas iš didžiausių 
visų gadynių mokslininkų, atrado, 

fli Į kaip sumažint bakterijų augimą pie- 
a ne, pakaitinant jįjį, — pasteurizuo- 

del | jant jį — ir dabar išgelbstima milio- 
nai gyvybių.

Chemikai naudoja kaitinimą, kad 
prašalint nešvarumus iš visokiausių

Šios dvi knygos reikalinga tu
rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui ąapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne-’ 
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MES ATLIEKAME VISOKĮ REMO- 
DELIAVIMO DARBĄ 

Nereikia įmokėti. Mokėkite 
rendą. Neieškokit flalo. Pirmiau mus 
pamatykit. f
BLUE BELL CONSTRUCTION 
3912 Elston Avė.

kai n

CO.
Keystone 1633

Financial
Finansai-Paakolon

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

v Petrzilek Bros.
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

ir

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgi
čius. Eighteen Bond & Mortgage 

1618 West 18th Street
I. F. Dankovvski, prez.
C. T. Ęankovvski, ižd.

Co.

MĮSLIŲ knyga

Viso .... $945.14 
— Joseph J. Elias. 
Ižd. Vietinio Komiteto.

Lietuvių bylos 
teismuose

Išguldymai ir palyginimai 
tūkstančių mįslių

Jei nori būt mėgiamas drau
gijoje — svečiuose, mokėk daug, 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

VAKACIJŲ PIRKINIAI
Mažas imokėjimas tik $20.00.

Gerėkis kelione j pajūrį, paežerėmis 
arba kalnus.

Musų pertaisytais karais.
Chevrolet Coach .
Whippet Cabriolet 
Buick Pheaton .....
Ford Coupe .......
Overland Coach Naujai numalevotas 
VVhippet sedan 
Reo Sedan .....
Willys Knight

21 kitokių karų išsiskii imui.
VESELY BROS. MOTOR SALES 

3811-21 Ogden Avė.
Lavvndale 5112
Visada adara

NORIU mainyti savo 4 lotus kam
pinius i automobiliu arba narna.

FRANKS BARBER SHOP 
4309% W. 63rd Street

. Tel. Republic 7869 .

............. 1928

......... . 1928
Sport Modelis
... Pagerintas

.. A snapp Job 
. A Roomy Job 
.............. . Big Six

Persona!
Asmenų leiko

PA IEŠKAU apsivedimui lie
tuvaitės tarpe 30 ir 36 metų 
amžiaus. Meldžiu atsišaukti per 
laišką. W. SIMON, 1022 East 
55th Street, Chicago, III.

Keal Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Tikras Bargenas
2 pagyvenimų medinis namas 5 ir 
kambarių Lotas 50 per 125 pė

das; 2 karų garažas; gražus me
džiai aplinkui, 
tik už $5500. 
kusi u s $35 per 
negu renda.

Turime lotų 
tiktai po $390. 
$5 į mėnesį.

Kampinis lotas, 59 per 125 pė
das, tik už $7500, ant 95th St. Gera 
vieta dėl gasolino stoties.

Nepamiršk tamista pamatyt šiuos 
bargenus.

Stankus
134 N. La Šalie St. Room 610 

State 5048 arba 7275

6

krūmai Parduosiu 
įmokėti tik $500, li- 

mėnesį — mažiau

prie pat 95th St., 
įmokėti $75 ir po

Lasvrence Kuchi.nskas et 
prieš Charles Tabone. Byla 
$2,(MM). Superior crt. Bylos 
500427.

Lena Butkus prieš John Būt-1 medžiap-u. Karštis priverčia nefca- . K . I rumus pranykti pavidale dujų. lai
kils. Divorsas. Superior crt. By- čia ir yra tas principas, kurį The 
ln« n r 500430 American Tobacco Company .chemi-

’ ’ _. • v tt i panaudojo prie tabako, vartoja-Josephine Sarpdlis prieš Kari mo Lucky Strikes, per slaptą pro- 
Sarpolis. Divorsas. Circuit crt. ce^- . . . . ... . .... ., nioon-„ To vaisiai buvo tokie stebetini,
Bylos nr. B183073. kad tūkstančiai daktarų visose Jung-

rene E. Aaron prieš Anton, . ,, , , - bandyt juos ir pranešt savo išvadasephine Guzausky. Byla dėl raštu.
$10,000. Superior crt. Bylos nr. , 20,679 daktarų pranešimai galima 
’ dabar išstudijuoti, ir pasidaro aišku,
o(M);>10. jOg kaitinimas “toasting”, apkepini-

Marvin Cancil, minor, etc., mas) ištikro prašalina nešvarumus 
. v T .. XT . , . , j t ir padaro Lucky Strikes Cigaretusprieš Justin Neniskis. Byla dėl mažiau erzinančiais.

$10,000. Superior crt. Bylos nr. Priparodymai tų 20,679 mokytų, 
moksliškų tėmytojų įrodo, kad, ačiū 

;nX)Oo2. “apkepinimo” procesui, tabakas
Joseph Zolusky prieš City of Lucky Strikes yra skirtingas, kaip 

vinn;__  pasteurizuotas pienas yra skirtingasB e T W y n, ,Wllham Kramer nuo pieno, uždraudžiamo Sveikatos 
Bldg. Comr., Jas. Milės. Byla Departamento.
j i • • r- .a .... Gal būt, labiausiai įtikinantį įrody-del inj. Circuit cit. 1>\1OS Oi.l pamatinės permainos, kurią pa- 
B183157. darė tas “apkepinimo” (arba pastė

ro i a ___ i urizavimo) nrocesos tabake, galimaGeni. IMtl. Accept. Cip. prieš į§ raportų gerklės specialis- 
Michael L. Kruszas, John Doe tų, kurie patarė “Luckies” Asavo li- 
ir Mary Roe< Beplv. $2n0. Čir- k°y^naSs New Yorko specialistas ra- 
Cllit crt. Bylos nr. B183193. šo: “Aš daugiausia gydau IČvčpa- 

Vprtišt nripš Miehael A vimo liRas ir nesveikumus, ir man b. Veltis prieš ivucnaei a. nereikia uždraust rūkymą tiems ru- 
Freda. Conf. judgt. $1898.68. kytojams, kurie, turėdami aštrią 
Circuit crt. Bylos nr. B183262. bu^yVap:

Thyra Postlevvaite prieš Jo- kepinimas”.
sėph B. Postlevvaite. Divorsas. L Vienas Brooklyno specialistas są- 

ko: As turiu dauR moterų paci-Circuit crt. Bylos nr. Br832t>o. jenčių, kurios ruko; sulig mano pa- 
Anna Kasperonez prieš Vih- taVln0? i°s. pasirenka Lucky strikes K . cigaretus vietoj brangesnių Egyption

cent Kasperonez. Divorsas. Su- cigaretų rūšių”, 
nr. 500599. Panašus raportai buvo gauta nuo
pries 1 eoną Į sas jr Mississippi, kurie taipgi re- 

pacijen-

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

Chicago, III.

Paskolos suteikiama 
j vieną, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT
CORPORATION ■

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

PAIEŠKAU savo brolvaikių — 
Antano ir Vincento Yuchnievviczu 
(Augustino). Paeina iš Krekenavos 
miesto, Lietuvoje, apie 1913 metais 
Antanas avažiavo Amerikon ir po 
to aš nieko apie juos negirdėjau, 
Patys arba, kas žino apie juos 
lonėkit atsiliepti.

IGNACAS YUCHNIEVVICZ
4634 So. Fairfield Avė., 

Chicago, III.

Parthers Wanted
Pusininkų Reikia

nr.
AMERIKOS PILIETIS

ma-

TURIU parduoti trijų storų gerai 
pastatytą muro narna 2-4’s ir 2-6’s 
ruimų flatus ir dideli štorą 25x125. 
Garo šildymas, tinka dėl vvholesale 
ar manufaktūros, prie 43rd St. ar
ti Union, frontas i Stock Yards. Nu
leidžiu už $8,000 terminais. Jums 
apsimokės pirkti ta namą.

G. F. MATTHEWS & CO. 
4501 \Ventworth Avė.

Tel. Yards 5762

ir <

John Pocius
Terminai Co. ir The Chgo R ! komendavo Luckies savo ♦ n r* 1 oI tunis*
L & P. R. R. Co. Byla dėl $50,-j Abelnas publikos priėmimas to, ką 
0(X). Superior crt. Bylos nr.ldaktaj:ai 1sak.°.aP’e naudingas pasek- _.WW,O1 * mes “apkepmimo”, veikiausiai ir

išaiškina tą faktą, kad taip milži- 
Meyer H. Solid prieš Mike | niškai pakilo _. . ~ * J . *

kuns is menesio i menesi vis auga.

Klausimai ir atsakymai, 
riuos turi žinoti kiekvienas 
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

ku- 
no-

CLASSIFIED APS, j
Mokyklos 

Educational
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo lakų. Musų rhokyklos naują 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą i devynis mėne
sius; aukštesni mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuviu Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite Įsirašyti Šiandien ir 
iums padėsime isisryti abelna moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose moksle 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojai 
3106 So. Halsted St., Chicago, hl

.d

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $800, imame legali nuoiimtj 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Inaustrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

PERKAM ir parduodam pirmus ir 
antrus morgičius. Industrijinius, ko
mercinius ir visokius valdiškus bo
nus ir serus. Priimam 'kaipo pirmus 
jmokėjimus perkant arba mainant 
namus- ar lotus. J. N. ZEWERT & 
CO., 4377 Archer Avė., Tel. Lafa- 
yette 5313.

INVESTUOK. SAVO TAUPINIUS 
SAUGIAI

6% geruose Cicero miesto “Im- 
provement Bonds” pasirinkime 1-mo 
morgičiaus.

Sumoje $100.00, $$00.00, $500.00 
ir $1000.00.

EDWARD J. DUBSKY, 
(Secretary of Board Local Improve- 

ments, Town pf Cicero).
Ofisas

2135 So. 56th Avė., Cicero, III. 
(Pasiklausk savo bankieriaus kas 

link šitų bondsų).

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musu išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted S t.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaiaai

GESO krosnys nuo $5. Lovos $2. 
Dresseris nuo $5. Divonai nuo $8. 
Kušetkos $10. Ice baksai $5. 2-3 par- 
lor setai nuo $15. Kėdės, korbai $1. 
Lempos, Virtuvių setai.
Lempos. Virtuvių setai. Gauger Fur
niture Co., 541-43 E. 61st St., arti 
St. Lavvfence Avė.

BIZNIERIAI naudokitės. Pigiai 
parsiduoda safe. Geras dėl Bile biz
nio. Lafayette 6036.

REIKALINGAS partneris j mote
riškų drapanų krautuvės biznį — 
turi būt patyręs biznyje ir darbe. 
Biznis išdirbtas per 10 metų, ge
riausiame biznio stovyje. Partneris 
reikalingas su kiek kapitalo — gali 
būt vyras arba moteris. Asmeniškai 
plačiau pasikalbėsime. G. C. Burba, 
3214 So. Halsted St. Tel. Victory 
2477.

8 KAMBARIŲ bungalow — 4037 
Grace Street. Žema kaina, greitam 
pardavimui. Karštu vandeniu šil
doma, ledaunės, privatiška alėja. 
Garadžius, 25 pėdų lotas; krūmai 
uždangos ant langų.

D. J. O’CONNOR,
10 So. La Šalie St., 

Franklin 4465

PARDAVIMUI 1704 W. 13 St. 2 
flatų 5 ir 6 kambarių, Imos lubos 
tile maudynė, aržuolo trimas, beise- 
mentas 9 pėdų, cemento ąsla, furni- 
su apšildomas, skalbyklos, šiltas 
vanduo. Didelis 3 karų garažas, tin
kamas dėl trokų. Bargenas dėl grei
to .pardavimo. Savininkas 4856 W. 
Iowa St. Tel Columbus 3980.

REIKALINGAS pusininkas i ba- 
kernės bizni. Galima pradėti su 
mažai pinigų. Knygynas “Lietuva”, 
3210 So. Halsted St., Box 28.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

SU

galiir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Energiški 
rasti progą 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyru teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

būdų juos parda-

dieną nuo 10 
pietų.

iš

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris padaryti sandwiches ir pa
tarnauti prie stalų. Valgis ir kam
barys. 4139 S. Harleni Avė.

REIKALINGA Veiterka, turi būt 
patyrusi . Darbas pastovus, 4180 
Archer Avė.

REIKALINGOS 4 moterys su pa
tyrimu, skirstyti skudurus, • Harry 
Dray, 1447 Biue Island Avė.

PARSIDUODA namas su bizniu, 
lengvų gėrimų ir užkandžių, geroj 
vietoį, priešais Crane Co. dirbtuves. 
Priežastis išvažiuoju i Europą. Kai
na labai prieinama, 4209 S. Kedzie 
Avė., Tel. Lafayette 3478.

PARDAVIMUI ar mainui, S. Ash
land Avė. nuosavybė, modemiškas 
Storas, 1-4 kambarij ir 1-5 kamba
rių fintas, 2 karų garažas mūrinis, 
savininkas 6512 So. Ashland Avė., 
$4000 įmokėti.

PARSIDAVIMUI medinis namelis 
3 kambarių, elektra ir vanduo. 25x125 
pėdos lotas. Parduosiu tik už $2500. 
Kas mokės pinigus ant syk par
duosim pigiau.

5725 So. Mason Avenue

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas 2 pagyvenimų, 5 ir 4 kamba
riai, Marųuette Parke, garadžius. 
Kaina $9,500, cash $500.00 arba au
tomobilių priimsiu kaipo įmokėjimą.

Savininkas
6951 So. Union Avenue 

Englevvood 7927

TURIU rezidenciją—namą 12 rui
mų Chicagoj, Roselande, garu ap
šildomas, garažas dėl 2-jų karų, 
kampinis namas, labai graži vieta 
gyvenimui, tinkama didelei šeimy
nai arba laikymui daug burdlngie- 
rių. Noriu mainyti į farmą arba ne
brangų biznį. Mainant turės pridėti 
biskj cash. Morgičiai dar ant 4 me
tų nemokami, namo kaina apie 
$15,000. Kreipkitės laišk.u pas savi
ninką j knygyną “Lietuva”. J. M., 
Box 100, 3210 S. Halsted St., Chi
cago, III.

PARDAVIMUI 5 flatų hudinkas 
arti Humbohit Parko. Įplaukos 
^142 j mėnesi, bargenas jmokėt tik 
$3000. kaina $13.000, V. W. Feciura, 
1624 N. California Avė.

PARSIDUODA medinis namas 2 
flatų, 2 po 5 kambarius. Šalę vienas 
lotas, parduosiu su lotu, ar be loto. 
1408 So. 48th Ct, Cicero, 111.

A




